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 مال  نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس
 شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك )عامة( 

 
 

فلس )مائة فلس   100فلسا )ستمائة فلس كويتي( للسهم الواحد شامال  600سهم وبسعر طرح  83,333,333والبالغ عددها 
 )خمسمائة فلس كويتي( عالوة إصدار فلس   500كويتي( القيمة اإلسمية مضافاً إليه  

 
  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 وكيل اإلكتتاب اجلهة املصدرة 
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ومسجلة بالسجل   1962أبريل    9تأسست في   هي شركة مساهمة كويتية عامة   شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك )عامة( 
"( منذ  بورصة الكويت، ومدرجة في بورصة الكويت لألوراق المالية )ويشار إليها فيما بعد بـ "9390التجاري في الكويت برقم  

دينار كويتي د.ك )عشرون مليون ومائة وثالثة وعشرون ألفاً وتسعمائة    20,123,913رأسمالها  ، يبلغ  1984سبتمبر    29
سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع األسهم النقدية مدفوعة بالكامل    201,239,130اً( مقسماً الى عدد  وثالثة عشر ديناراً كويتي 
 (. " "المجموعة  أو "الخليج"أو  "الشركة" أو   الشركة المصدرة""أو  المصدرة" الجهة ")ويشار إليها فيما بعد بـ

 
هذه على المعلومات الخاصة باألسهم العادية المزمع إصدارها من قبل    النشرة"(أو "  "نشرة االكتتاب )"  نشرة االكتتابتحتوي  
  والمدفوع الحالي  ةالمصدر  الشركةفي رأس مال  %  41.4هم بما يعادل زيادة بنسبة  س  83,333,333والبالغة    المصدرة   الشركة 

فلس )مائة فلس كويتي(    100(  شامال  "سعر الطرح"فلس كويتي( للسهم الواحد )مائة  ست )فلسا    600، بسعر طرح  ("الطرح")
"(  األسهم" أو " الطرح أسهم فلس كويتي( عالوة إصدار )ويشار إليها فيما بعد بـ "خمسمائة  ) فلس    500القيمة اإلسمية مضافاً إليه  

د.ك )ثمانية ماليين وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وثالث وثالثون دينار    8,333,333قيمة إسمية إجمالية قدرها  ب 
د.ك )واحد وأربعون مليوناً وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون   41,666,667قدرها  عالوة اإلصدار  وكويتي(  

 دينار كويتي(. 
 

  الشركة قراراً يحدد رأس مال    2020  أكتوبر  7بتاريخ    الجهة الُمصدرة صدر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي  
وتفويض مجلس اإلدارة في تقرير زيادة  )خمسة وثالثون مليون ديناراً كويتياً(  د.ك   35,000,000  بمبلغ وقدره به  الُمصرح  

  الشركة دة دفعات أو دفعة واحدة في حدود رأس المال المصرح به. قرر مجلس إدارة  رأس المال الُمصدر والمدفوع على ع
رقم    الُمصدرة اجتماعه  والمدفوع    2021  مارس  30بتاريخ      395بموجب  الُمصدر  المال  رأس    من  للشركةزيادة 

د.ك )ثماني وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون    28,457,246إلى  د.ك    20,123,913
بموجب    الشركة الُمصدرة . قرر مجلس إدارة  بسعر الطرح سهما    83,333,333من خالل إصدار وتخصيص   دينار كويتي(

؛ كما  أسهم الطرحالكتتاب في  استدعاء زيادة رأس المال ودعوة المساهمين إلى ا     2021مارس    30بتاريخ    395قراره رقم  
بموجب قرار    األسهمعلى موافقة هيئة أسواق المال بدولة الكويت على زيادة رأس المال وإصدار    المصدرة   الشركةحصلت  

 . 2021أغسطس   1 بتاريخالنشرة وعلى هذه  2021يونيو   6هيئة أسواق المال بتاريخ 
 

وذلك خالل  في الساعة الواحدة ظهراً    2021  سبتمبر  2  وينتهي في   2021أغسطس    19اعتبارا من  "(  االكتتاب )" يبدأ االكتتاب  
)أو من خالل  المقاصة واإليداع    وكيلبمقر  "(  المستثمرين " او "المكتتبين)"ساعات العمل الرسمية المحددة الستقبال المكتتبين  

عندئذ وقف   للشركة المصدرةقبل ذلك التاريخ حيث يحق   االكتتاب ما لم يتم تغطية كامل  موقع االكتتاب اإللكتروني المخصص(
  الشركة يجوز لمجلس إدارة   االكتتابقبل التاريخ المحدد لالنتهاء. وفي جميع األحوال التي ال يستنفذ فيها   االكتتابوإغالق باب  

األصلية وتمديدها في مجموعها    االكتتابأقل بحيث ال تزيد مدة  لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو    االكتتابتمديد فترة    المصدرة 
 . عن ثالثة أشهر شريطة الحصول على موافقة هيئة أسواق المال 

 
"، اليوم الذي تباشر فيه بورصة الكويت اعمال التداول المعتادة، وألغراض  يوم عمل، يقصد بمصطلح "النشرةألغراض هذه  

وم تفتح فيه البنوك لمباشرة أعمالها العامة في دولة الكويت )باستثناء أيام الجمعة والسبت(  يجب أن يكون أيضا ي  االكتتاب عملية 
 .وباستثناء أيام العطالت الرسمية 

 
عرضاً للبيع أو استقطاب ألي عرض لشراء أوراق مالية في أي نظام قانوني ال يسمح فيه بالطرح أو البيع.    النشرة ال تعتبر هذه  

في أي من األوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة على أساس المعلومات الواردة في    المستثمرين  تاب اكتكما يجب أن يعتمد  
 .دون غيرها النشرة هذه 

 
 تنبيه

ننصح بأن تستشير شخصاً ُمرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار  
 .االكتتاب

 
وقد تم إعداد هذه النشرة وفقاً ألحكام    2021أغسطس     1 تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على هذه النشرة بتاريخ  

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار    2010لسنة    7القانون رقم  
 ، وتعديالتهما. 2015( لسنة  72هيئة أسواق المال رقم )

 
تحت عنوان )االشخاص المسؤولين    النشرة لواردة أسماؤهم في هذه  واألشخاص ا  الشركة المصدرة ويتحمل أعضاء مجلس إدارة  

فيما يتعلق   النشرة عن نشرة االكتتاب(، مجتمعين ومنفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة كافة المعلومات الواردة في هذه 
ارات المعقولة، ليس هنالك ثمة  ، كما يؤكدون على أنه، على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسواألسهم  بالشركة المصدرة

 .النشرة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه  
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  نشرة االكتتابوبأن    نشرة االكتتاب بتحملهم المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها  الشركة  و وكيل االكتتاب  يقر  كما  

على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، لم تغفل اي معلومات جوهرية، وقد تم إعدادها وفقاً للمعلومات والبيانات  
 .التي تتطابق مع الواقع

 
الجهة  والمستندات ذات الصلة بها والتي زودتهم بها    نشرة االكتتاببأنه تمت مراجعة    للجهة المصدرةويقر المستشار القانوني   

تستوفي المتطلبات القانونية ذات    نشرة االكتتاب ، وأنه على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، فإن  المصدرة
 .صحيحاً ونافذاً  الجهة المصدرةقد استوفت الموافقات الالزمة التي تجعل التزام  الجهة المصدرة الصلة وبأن 

 
، وال تضمن دقتها أو تمامها، كما تخلي نفسها بشكل  النشرةمسؤولية تتعلق بمحتويات هذه  كما ال تتحمل هيئة أسواق المال أي  

واضح وصريح من أي مسؤولية أيًا كان نوعها بسبب أي خسارة يمكن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه  
 .النشرةولن تكون طرفاً في أي دعوى خاصة باألضرار الناشئة عن هذه   النشرة

 
 

 . 2021أغسطس   19 حررت هذه النشرة بتاريخ 
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 هام  مسؤولية وإخالء إشعار 
 

 والقانونية الجوهرية المعلومات  كافة  على تحتوي الوثيقة هذه المعقولة، أن االستفسارات كافة ت  طرح  أن بعد ،الشركة كدتؤ
ً  عنصراً  تعتبر والتي ،واألسهم ،الشركةبأعمال   يتعلق فيما  هذه  في الواردة البيانات وأن ،الطرحسياق   في ومؤثراً  جوهريا

 النشرة  هذه في عنها المعبر والنوايا اآلراء أن كما والمؤثرة، الجوهرية كافة الجوانب من مضللة وغير ودقيقة صحيحة النشرة
 افتراضات على  تعتمد الصلة؛ وأنها ذات والمؤثرة  الجوهرية الظروف  كافة  دراسة  بعد إليها التوصل  تم  وقد  طرحت بأمانة،  قد

 بيان ورد أي  أو  الطرح هذا  سياق في إغفالها تم أخرى جوهرية  حقائق هناك ليس  ذلك، باإلضافة إلى . الشركة وضعتها معقولة
 من للتأكد الشركة جانب من االستفسارات المعقولة  كافة طرح تم وقد  مؤثر، أو جوهري  وجه  أي  من مضلالً  الوثيقة هذه في
 .النشرة هذه  في الواردة الجوهرية  المعلومات كافة تلك دقة  من  وللتحقق الجوهرية  الحقائق تلك

 
 أو معلومات أي على االعتماد ويجب عدم النشرة  هذه في وارد  غير تعهد أي  أو معلومات أي  لتقديم شخص أي  يخول  لم

 جهة أي  أو الماليين مستشاريها أو  الشركة  قبل  من إجازتها أو  اعتمادها قد تم  أنها اعتبار أو النشرة  هذه في  واردة  غير تعهدات
 الحق وقت  أي  في  فيها صحيحة  الواردة  المعلومات  أن يعني ال  وقت  أي  في  النشرة  هذه تقديم أن  كما  لها.  أو ممثلة  تابعة

ً  هذه، الطرح لنشرة توزيع أو نسخ أي حظر تُ   .لتاريخها  أي استخدام أو محتوياتها عن إفصاح أي يحظر كما أو جزئياً، كليا
بخالف  ألي فيها واردة معلومات ً  المطروحة األسهم في  االستثمار دراسة غرض  تلك من ويستثنى ،النشرة لهذه وفقا  ذلك 

 .النشرة هذه من نسخة  تسلم سبق بقبوله  ما على محتمل مستثمر كل ويوافق آخر.  بشكل  للجمهور  المتاحة المعلومات
 
الحاليين قبل من الستخدامها النشرة هذه قدمت قد المساهمين   على ويجب .األسهم  في االستثمار لدراسة فحسب  المساهمين 

ً   النشرة  هذه تقرأ أن يجب  كما  .كاملةً  النشرة هذه قراءة بالطرح  المهتمين الحاليين  للشركة األساسي النظام مع  جنب إلى جنبا
 في التوصل  عليها االعتماد المساهمين الحاليين على  يجب التي  الوحيدة الوثيقة  تكون  أن   النشرة هذه  من  يقصد  ولم وتعديالته.

الحاليين على  يجب إذ  استثماري؛ قرار  إلى النافي على االعتماد المساهمين   للشركة  بأنفسهم يعدونه الذي  للجهالة  الفحص 
 من جزء  أي يمثل وال استثماري.  قرار إلى  التوصل  أجل من  الطرح هذا يكتنفها المخاطر التي ذلك في  بما ،الطرح ولشروط 

 .محتمل مستثمر ألي قانونية أو ضريبية أو  مالية  مشورة النشرة هذه 
 

ً  تمثل أنها على تفّسر أن يجب وال تمثل، ال النشرة هذه فإن سبق، مما الرغم على  تستخدم أال يجب كما(أو استقطاباً   عرضا
 الشخص فيه  يكون ال أو  االستقطاب، أو العرض ذلك مثل يجيز  قانوني ال نظام  أي في شخص أي  قبل األغراض( من لتلك
 تقديم يكون أي شخص إلى أو  ،النشرة هذه تلقى أو األسهم في باالكتتاب للقيام مؤهالً  االستقطاب  أو العرض   ذلك له  يقدم الذي
 .به  مصرح غير أو  قانوني غير  له االستقطاب أو العرض ذلك

 
 أو محاموها أو  محاسبوها أو موظفوها أو  وكالؤها شركاؤها أو أو  مساهموها أو مديروها أو  مسؤوليها أو  الشركة  تقدم ال

ضمان،  تعهد أي  مستشاروها ً  أو  تخلي  . النشرة هذه  في  الواردة  المعلومات  اكتمال أو  لدقة  ضمنياً، أو  كان صريحا  كما 
ً  مسؤوليتهم ومستشاروها ومحاموها ومحاسبوها ووكالؤها وموظفوها وشركاؤها ومساهموها ومديروها ومسؤوليها الشركة  أيا

 ال المثال سبيل  على ويشمل ذلك  ،النشرة بهذه  معلومات بأي يتعلق ما  أو  معلومات  أي  أساس على  أو  أي معلومات  عن كانت
 باستخدام  يتعلق  ما أو  على  بناءً  أو  منها، مستنتجة  أو  إغفاالت فيها أو  أخطاء  أو  ،النشرة هذه  في  واردة  معلومات  أي  الحصر 

 على يعتمد ال  أنه  فيها، كما االكتتاب أو  األسهم  لشراء  توصية  النشرة هذه  تمثل وال .  المساهمين الحاليينقبل   من  النشرة هذه
 أي تمثل ولن  ال  النشرة  هذه  أن كما  ،األسهم لشراء  بأي عملية يتعلق  فيما ما  طريقة  بأي منها جزء  أي  على  أو  النشرة  هذه

ً  بالمضي الشركة  من جانب  االلتزام أشكال  من  شكل  .الطرح  في  قدما
 

 الساحة  على  المتاحة المعلومات  أو  أبحاث السوق،  من عليها الحصول  تم والسوق  الصناعة  عن بيانات على  النشرة هذه  تحتوي
 أن يأخذوا المساهمين الحاليين وعلى  عام.   بشكل معتبرة أخرى مصادر أو أو بالصناعة، بالقطاع  تتعلق منشورات  أو  العامة

 المعلومات  من أو السوق، أبحاث من عليها الحصول  تم  التي من المعلومات  مستقل بشكل تتحقق لم  الشركة أن االعتبار في
 أو بدقة ضمنياً، أو صريحاً كان ضمان، أو تعهد ثمة وليس الصناعة، أو القطاع منشورات من أو العامة الساحة  على المتاحة

 .منهم أي  جانب  من الماثلة نشرة الطرح  في  المستخدمة  المعلومات تلك من أي  اكتمال  أو كفاية
 

الحاليين على يتعين الفحص  االستثماري قرارهم اتخاذ  في يستندوا أن المساهمين   بأنفسهم يجرونه  الذي للجهالة  النافي إلى 
كما   . االكتتاب هذا عليها ينطوي  التي والمخاطر  المزايا ذلك في بما ، النشرة هذه  من خالل  المقدم  الطرح هذا  ولشروط  للشركة

 لم  السابقة الجهات  فإن  ذلك، إلى باإلضافة  .كويتية تنظيمية جهة  أو هيئة أي قبل من األسهم في باالكتتاب التوصية تتم لم أنه
 .النشرة هذه  كفاية تحدد  أو دقة تؤكد
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 بعنوان النشرة هذه من الجزء المبين في النحو على المرتفعة  المخاطر بعض على المطروحة األسهم في االكتتاب ينطوي
 قرار  ألي كأساس  تؤخذ، أن  يجب وال  منها، يقصد  وال فقط، معلومات  إلتاحة   النشرة  هذه قدمت وقد  ".   المخاطرة  "عوامل 

 أو استثمارية أو ضريبية تمثل مشورة  أنها على النشرة  هذه  محتويات  تفسير عدم المساهمين الحاليين على كما يجب   .استثماري
 ومستشاريه والضريبيين القانونيين مستشاريه  مع يتشاور  أن محتمل  كل مستثمر على يتعين ،األسهم في  االكتتاب  وقبل  .قانونية

 مستقل تقييم إلى  والتوصل المستثمر المحتمل لذلك بالنسبة الشركة  في االستثمار ونتائج مالءمة لتحديد واالستثمار في األعمال 
 .االستثمار لذلك

 
 على  المبنية والتوقعات  الشركة إلدارة المعقولة  اآلراء  وتعتمد على ، بالشركة تتعلق  جوهرية  معلومات  على  النشرة  هذه  تحتوي
 .أخرى عوامل  على عالوة األوسط، والشرق الكويت اقتصاد في العامة  المتعلقة باالتجاهات االفتراضات بعض

 
أو   الكلمات  من غيرها و  و "يحتمل"  "ينوي" و "سوف"   و  "يقّدر  و  و "يتكهن"  و "يرى"  يتوقع"   التالية "  الكلمات  استخدام  عند

استشراف  اإلشارة منها المقصود  فإن بالشركة  يتعلق فيما النشرةهذه   في  المماثل المعنى  ذات العبارات  الُجمل  تلك إلى 
 المثال  سبيل على  تشمل التي  العوامل  ببعض المتعلقة  الحالية والشكوك واالفتراضات  المخاطر  الجمل  تلك تعكس  كما  .للمستقبل

 من  ذلك  وغير لمرة واحدة، تقع التي  واألحداث  السوق،  وظروف  العامة،  االقتصادية  واألوضاع  التنافسية،  العوامل   الحصر  ال
الجزء وبخاصة  ، النشرة هذه  في بالوصف  المبينة األخرى العوامل "عوامل في   الظروف  على وبناءً  المخاطر".   بعنوان 
فإنه تغير وإمكانية المتغيرة أي   صحة  عدم ثبتت إذا  أو  الشكوك،  أو  المخاطر  هذه من  أكثر أو  واحد تحقق  إذا الظروف، 
 أو  محتملة  أو  متوقعة  كنتائج النشرة هذه   في  ورد عما ومؤثرة  جوهرية  بدرجة تتباين قد  الفعلية  النتائج فإن أساسي، افتراض

 البيانات من  أي  ذلك في بما الوثيقة؛  هذه  في الواردة  المعلومات من  أي  تحديث   الشركة  وال  .تقديرية أو  بها  متكهن أو معتقدة
 .المستقبل التي تستشرف 

 
أو صحيح رقم ألقرب بتقريبها النشرة بهذه األرقام على الواردة للتعديالت نتيجة  النسب  أو/و  األرقام فإن نزوالً، صعوداً 

 .الكلي إلى المجموع تؤدي  ال قد  الماثلة الطرح  نشرة  في الواردة المئوية
 

الحاليين كافة على يجب المعنو وبخاصة بعناية، النشرة هذه في  المقدمة  المعلومات مراجعة المساهمين   "عوامل   نالجزء 
 الخسارة مخاطر  ذلك في بما(  الشركةفي   باالستثمار المرتبطة المخاطر لبعض وصف على لالطالع  أدناه المبين المخاطرة"

 مستقلة.   مهنية مالية مشورة طلب  عليكم يتعين هذه، نشرة الطرح محتويات بشأن شكوك أي ساورتكم وإذا  )الستثمارهم الكاملة
 

 .ترتفع أو  تنخفض  قد استثماركم قيمة وأن المخاطر، من متباينة على مستويات  تنطوي  االستثمارات كافة أن تذكروا
 

شركة كي بي أم جي الستشارات ذ.م.م  دور   
 

بناًء على البيانات المالية   األسهمعملية طرح  كجزء من    للشركةالتقييم  خدمات    شركة كي بي أم جي الستشارات ذ.م.مقدمت  
 .ال يشتمل على األحداث الالحقة لها التاريخ التقييموعليه فإن تقرير  .2020و 2019عن السنوات  للشركة المدققة 

 
شركة كي بي أم جي الستشارات  إلى البيانات المالية والمعلومات األخرى التي تقدمها اإلدارة. وعليه ال تتحمل    التقييميستند تقرير  

شركة كي  أي مسؤولية عن دقة المعلومات المقدمة. لم يتم التحقق بشكل مستقل من دقة هذه المعلومات واكتمالها من جانب  .م.م  ذ
أي تدقيق للمعلومات التي قدمتها اإلدارة،  الستشارات ذ.م.م  لشركة كي بي أم جي  ال يشكل عمل    الستشارات ذ.م.ملبي أم جي  

بتحليل المعلومات التي أتيحت لها  الستشارات ذ.م.م  لشركة كي بي أم جي  وبالتالي لم يتم إبداء أي رأي بخصوصها. وقد قامت  
 .ملهاوإلى أقصى حد ممكن، توصلت إلى قناعة بأن المعلومات المقدمة متسق مع المعلومات األخرى المقدمة إليها أثناء ع

 
الستشارات  لشركة كي بي أم جي  ال تشتمل هذه المذكرة على أي استشارة في مجال االستثمار موجهة إلى أي شخص. لم تقم  

إجراء مراجعة خاصة وكذلك تحقيق وتحليل    المساهمين الحاليينولن تقدم هذه االستشارة. في جميع الحاالت يجب على    ذ.م.م 
ة والملكية والمعلومات األخرى ذات الصلة التي تم وصفها أو إغفالها في هذه المذكرة. يجب  بيانات األعمال والمعلومات المالي 

تقييم األعمال وأي استثمار    المساهمين الحاليينعلى   االعتماد فقط على حكمهم والمراجعة الخاصة بهم وتحليل األعمال، في 
 .محتمل فيها

 
 تنويه 

 
تتخلى بصورة واضحة عن أي وجميع المسؤوليات المتعلقة أو الناتجة عن استخدام  الستشارات ذ.م.م  لشركة كي بي أم جي  إن  

أي من المعلومات أو البيانات األخرى الواردة أو غير الواردة في هذه المذكرة أو أي تبادالت أخرى مكتوبة أو شفهية أو تم  
قد تخضع المعلومات الواردة في هذه المذكرة للتحديث    .أو ممثلين له تسليمها أو تقديمها للمستثمر المحتمل أو أي شركات تابعة  

 .والتعديل والتطوير والتغيير
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 التعهد 
بتقديم أي تعهدات أو ضمانات، سواء صراحة أو بصورة ضمنية، وذلك فيما  الستشارات ذ.م.م  لشركة كي بي أم جي  ال تقوم  

يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه المذكرة أو أي تبادالت أخرى مكتوبة أو شفهية تم تسليمها أو تقديمها لمستثمر  
ية والقيود كما تحددها االتفاقيات النهائية، ، في حال تنفيذها، وتخضع لهذه المحدودالشركةمحتمل وذلك لالستثمار في أعمال  

 . حيث يكون لها أي تأثير قانوني
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 المستقبلية والبيانات التوقعات
 

 وتتضمن  .الشركة  على  ملزمة  تكون  أن  دون  تطلعية  مستقبلية  نظرة  إلى  تشير  قد  النشرة  هذه  في  وردت  التي  البيانات  بعض  إن

 وكذلك  المستقبلي،  وأداؤها  المستقبلية  وعملياتها  واستراتيجياتها  وأغراضها  وأهدافها  الشركة   بخطط  تتعلق  بيانات  المستقبلية  البيانات

  المستقبلية. البيانات تلك عليها تنطوي التي االفتراضات 
 

  و"يسعى"  و"يهدف"  و"يعتقد"   و"يخطط"  و"ينوي"  و"يرى"  و"يقدر"  "يتوقع"  :النشرة  هذه  في  التالية  الكلمات  تشير  عامة،  بصفة

 البيانات هذه الشركة بنت  وقد المستقبلية.  البيانات إلى مشابهة، تعابير أية  وكذلك منها المتفرعة والتعابير و"يجب"  و"سوف"   و"قد"

  المصدرة   الجهة  أن  من  الرغم  وعلى  المستقبلي.  المالي  واألداء  المستقبلية  باألحداث  يتعلق  فيما  إلدارتها  الحالية  الرؤية  على  المستقبلية

  االكتتاب   نشرة  تاريخ  في  هي  كما  معقولة  تعتبر  للشركة  المستقبلية  البيانات  تعكسها  التي  والتنبؤات  والتقديرات  التوقعات  أن  ترى

  وحاالت  المخاطر  تلك ذلك في بما إليها، المشار التوقعات جدية   عدم ثبوت أو المخاطر من أكثر  أو واحد تحقق  حال في  أنه إال هذه،

  ثبوت   حالة في أو  معقول،  بشكل  توقعها  من  الشركة  تتمكن لم  التي تلك  أو  هذه  االكتتاب   نشرة   في  الواردة   التوقعات  جدية  عدم  ثبوت

  مقدر   أو  متوقع  هو  عما  تختلف  قد   الشركة  لعمليات  الفعلية  النتائج  فإن  للشركة،  األساسية  االفتراضات  من  أي  صحة   أو  لاكتما  عدم

  اإلخالل عدم مع هذه.  االكتتاب نشرة بتاريخ  تنحصر المستقبلية البيانات تلك دالالت إن .الشركة على مسؤولية أي دون به  متنبأ أو

  عن صريح بشكل مسؤوليتها تخلي الشركة فإن التطبيق،  واجبة واللوائح القوانين بموجب ليهاع منصوص شروط أو متطلبات بأية

  مراجعة   أو  تحديثات أي  بتوزيع  تعهد  أو  التزام  أي   إزاء   أو  النشرة   هذه  في   وارد   متوقع   هدف   أو  نتيجة  أي   بتحقيق   تعهد  أو  التزام   أي

  البيانات،  بتلك  الخاصة   التوقعات  في  تغير  أي  ليعكس  النشرة  هذه  تاريخ  بعد  ذهه  االكتتاب   نشرة  في  الواردة  المستقبلية  البيانات  من  ألي

 المتوقعة.  المستقبلية البيانات تلك عليها بنيت التي األوضاع أو الظروف  أو األحداث في تغير أي أو
 

  الفعلية  النتائج  اختالف  إلى   تؤدي   أن   يمكن  التي  واالفتراضات   االستقرار  عدم  المخاطر،   لعوامل   المستقبلية   والبيانات  التوقعات  تخضع

  بشكل   توقعاتنا  عن  الفعلية  النتائج  اختالف  إلى  تؤدي  نأ  أن  يمكن  التي  المهمة  العوامل   من  جوهري.  بشكل  المتوقعة  النتائج  عن

 التالية:  العوامل أخرى عوامل بين من جوهري،
 

 أخرى.  ودول  الكويت في العامة واألعمال  االقتصادية الظروف •
 

 لها يكون  التي السوق لمخاطر تعرضها التقنية، تغييراتها وتوسعها، نموها تحقيق استراتيجيتها، تنفيذ على الشركة قدرة •

   بنجاح. واستثماراتها أعمالها نشاط على تأثير
 

  سهماأل أسعار الفائدة، أسعار تقلبات المعيشة، وغالء التضخم ذلك في بما الكويت في  والنقدية الضريبية النظم في تغيير •

  المحلية واألنظمة القوانين في التغييرات وعالمياً، الكويت في  المال أسواق أداء  والرسوم، األسعار من غيرها أو

   صناعتنا. في  المنافسة إطار في وتغيير  الضرائب فرض  والدولية،
 

   العمالت. من غيره و الكويتي الدينار قيمة في تغيير •
 

 واضطرابات.  طبيعية كوارث وقوع  •
 

   الكويت. في واالجتماعية السياسية الظروف في تغيير •
 

 عمالي.  اضطراب أو عمالي إضراب  بسبب  الشركة نشاط توقف أو خسارة •
 

   .الشركة في الرئيسيين والعمال الموظفين على المحافظة عدم •
 

   التكنولوجية.  التغييرات تقبل على الشركة قدرة •
 

  52  الصفحة  في  تورد  كما  المعنية  المخاطر  لتقييم  خاصة  بعناية  "ة المخاطر  "عوامل  قسم  مراجة  الحاليين  المساهمين  على  ينبغي  لذا

  بشكل   تختلف  أن  يمكن  التي   تقديرية  توقعات  مجرد  إال  ليست  السوق  مخاطر  عن  اإلفصاحات  بعض  لطبيعتها،  نظراً   .النشرة   هذه  من

  أو   بتحديث  الشركة  تلتزم   ال  التوقعات.  عن  كبير  بشكل  الفعلية   الخسائر  أو   األرباح  تختلف  قد  بالتالي،   مستقبلية.  نتائج  عن  كبير

 إتمام  أو   نفاذ  عدم   حال  في   حتى  حاالت  أي   حدوث  لتسجيل  أو   النشرة   هذه  تاريخ  بعد  ترد   معلومات  على  تحتوي  بيانات  أي  مراجعة

    . النشرة  هذه في  الواردة االفتراضات من أي
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 أحكام اإلصدار الرئيسيةموجز  
 

يجب قراءة الموجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه النشرة والتي يخضع  
لها هذا الموجز. ال يشتمل هذا الموجز على جميع المعلومات التي يتعين على المساهمين دراستها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في  
األسهم حيث ال يمثل معلومات مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستند أي قرار ألي مكتتب محتمل في األسهم على دراسة  

 هذه النشرة بالكامل وليس جزء فقط منها. 
 

المكتوبة بخط مميز   المصطلحات  المعرفة-تحمل  المبينة لها في "أحكام  - وغير  المعاني  الموجز،  التحديد في هذا  على وجه 
 وشروط وتعليمات االكتتاب والبيانات المتعلقة بإصدار االسهم". 
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 شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  الشركة المصدرة 

  
 عنوان الشركة المصدرة   

 
 40الطابق  – برج كيبكو  –شارع خالد بن الوليد  – منطقة الشرق 

 تاريخ التأسيس 
 

 1962أبريل  9

 تاريخ اإلدراج في بورصة الكويت  
 

 1984سبتمبر  29

 أسهم عادية   نوع اإلصدار/األسهم 
لقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بموجب  قرار  

بتاريخ   الشركة  إدارة  الجمعية   بناًء على صدور   2021  مارس   30مجلس  قرار 
يحدد رأس مال الشركة الُمصرح    2020أكتوبر    7العمومية غير العادية بتاريخ  

د.ك ويفوض مجلس اإلدارة في تقرير زيادة رأس    35,000,000بمبلغ و قدره  
المال   رأس  حدود  في  واحدة  دفعة  أو  دفعات  عدة  على  والمدفوع  الُمصدر  المال 
المصرح به، وتم التأشير بزيادة رأس مال الشركة في السجل التجاري للشركة لدي  

التجارة والصنا بدولة  وزارة  عة هذا وتم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال 
وعلى نشرة    2021يونيو    6الكويت على زيادة رأس المال وإصدار األسهم بتاريخ  

 . 2021أغسطس    1 االكتتاب النهائية الماثلة بتاريخ 

  
  2021  سبتمبر 2وينتهي في   2021أغسطس    19  يفتح باب االكتتاب اعتبارا من فترة االكتتاب 

ظهراً   الواحدة  الساعة  الستقبال  في  المحددة  الرسمية  العمل  ساعات  خالل  وذلك 
وكيل   بمقر  واإليداع  المكتتبين  اإللكتروني المقاصة  االكتتاب  موقع  )أو من خالل 

، ما لم يتم تغطية كامل االكتتاب قبل ذلك التاريخ حيث يحق للشركة  المخصص(
باب   وإغالق  وقف  جميع  المصدرة  وفي  لالنتهاء.  المحدد  التاريخ  قبل  االكتتاب 

األحوال التي ال يستنفذ فيها االكتتاب يجوز لمجلس إدارة الشركة المصدرة تمديد  
االكتتاب   مدة  تزيد  ال  بحيث  أقل  أو  مماثلة  أخرى  فترات  أو  لفترة  االكتتاب  فترة 

وافقة هيئة  األصلية وتمديدها في مجموعها عن ثالثة أشهر شريطة الحصول على م
 أسواق المال. 

  
تبدأ فترة التصرف في حقوق األولوية من تاريخ فتح باب االكتتاب وحتى قبل قفل   فترة ممارسة حقوق األولوية والتصرف بها 

 باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل. 
 

ً خمسة وثالثون دينار كويتي د.ك )  35,000,000 رأس المال المصرح به قبل زيادة رأس المال   )مليون ديناراً كويتيا
  

ألفاً    20,123,913 رأس المال المصدر والمدفوع قبل زيادة رأس المال  وعشرون  وثالثة  ومائة  مليون  )عشرون  د.ك  كويتي  دينار 
سهم قيمة    201,239,130وتسعمائة وثالثة عشر ديناراً كويتياً( مقسمة الى عدد  

 مائة فلس وجميع األسهم النقدية مدفوعة بالكامل. كل سهم 

 
 المساهمات العينية 

 
 ال يوجد. 

 

 سعر الطرح 
 
  

فلس )مائة فلس كويتي(    100فلس كويتي( للسهم الواحد شامال  خمسمائة  ) فلسا    600
   فلس كويتي( عالوة إصدار مائة خمس)فلس   500القيمة اإلسمية مضافاً إليها 

  
 )مائة فلس كويتي(فلس كويتي  100 القيمة االسمية للسهم  

 

 فلس كويتي(  مائةخمس) كويتي فلس 500 عالوة اإلصدار للسهم 
 

 األولوية سعر حقوق  
 

يتم تحديد السعر المرجعي لحقوق األولوية في أول يوم تداول لحقوق األولوية وفق  
سعر    – معادلة )سعر إقفال سهم الشركة في اليوم السابق لبدء تداول حقوق األولوية  

 الطرح(. وقد يتغير سعر حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.  
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% من رأس المال الحالي المصدر  41.4. يمثل  ادية أسهم ع  83,333,333عدد   نوع وعدد األسهم المطروحة 
 للجهة المصدرة. 

 

 حق األولوية في االكتتاب في األسهم
 

وافقت الشركة المصدرة والجهات الرقابية على زيادة رأس المال الشركة المصدرة  
د.ك )ثمانية ماليين وثالثمائة   8,333,333الحالي المصدر والمدفوع بزيادة قدرها  

  )ستمائة 600وثالثون ألف وثالثمائة وثالث وثالثون دينار كويتي( ، بقيمة وثالثة 
فلس )مائة فلس كويتي( القيمة اإلسمية مضافاً    100فلس كويتي( للسهم الواحد شامال  

)  500إليها   إصدارخمسمائة  فلس  عالوة  كويتي(  للمساهمين فلس  تخصص   ،
)"المساهمين المؤهلين"(  ق  االستحقاتاريخ  المقيدين في سجالت الشركة في نهاية  

وألصحاب حقوق    بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته في رأسمال الشركة 
األولوية   حقوق  إليهم  آلت  الذين  األولوية"(االكتتاب  في  األولوية  وذلك  )"حقوق   ،

الشركة   إدارة  مجلس  يعلنها  التي  أو  النشرة  هذه  في  الواردة  االكتتاب  فترة  خالل 
الُمصدرة وطبقاً للقوانين ذات الصلة. وفى حالة عدم قيام المساهم باالكتتاب يعتبر  
ذلك تنازالً منه عن حقه في األولوية باالكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لصالح  
مساهمين حاليين أو جدد، وقد قامت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بموجب  

بتفويض مجلس إدارة الشركة في الموافقة    2020ر  أكتوب   7قراراها الصادر بتاريخ  
حق   أصحاب  المساهمين  يقم  لم  التي  األسهم  فائض  في  االكتتاب  تخصيص  على 
)إن   التصرف في كسور األسهم  لمساهمين جدد، وفي  فيها  االكتتاب  األولوية في 
وجدت( على الوجه الذي يراه مالئما طبقا ألحكام القانون. وألصحاب حق األولوية  

االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة أن يتنازلوا عن هذا الحق خالل فترة  في  
االكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في  

 كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم االكتتاب بها. 
 

الطرح للمساهمين المؤهلين الذين تقدموا لإلكتتاب بعدد من أسهم  يتم تخصيص أسهم   االكتتاب في فائض أسهم الطرح 
الطرح بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته في رأس مال الشركة. وفي حالة  
عدم قيام المساهم باالكتتاب أو بيع أو التنازل عن حقوق األولوية في االكتتاب، يعتبر 

ب في أسهم زيادة رأس المال لصالح  ذلك تنازالً منه عن حقه في األولوية باالكتتا
النسبة   يفوق  األسهم  من  عدد  في  باالكتتاب  يرغبون  الذين  المؤهلين  المساهمين 

، وألصحاب حق األولوية في االكتتاب في أسهم  أو لغيرهم  المخصصة لكل منهم
زيادة رأس مال الشركة أن يبيعوا في البورصة هذه الحقوق حتى قبل خمسة أيام  

فترة ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية ، كما يحق لهم التنازل  عمل من انتهاء  
عنها دون مقابل لدى وكالة المقاصة خالل مدة االكتتاب في اسهم زيادة رأس المال  

وألصحاب حق األولوية في اإلكتتاب في أسهم زيادة   للمساهين بالشركة أو لغيرهم. 
اإلكتتاب للمساهمين بالشركة،    رأس مال الشركة أن يتنازلوا عن هذا الحق خالل مدة

بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل  
منهم اإلكتتاب بها وذلك وفق القواعد واإلجراءات المعمول بها لدى كل من بورصة  

 الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ووفق ما جاء في هذه النشرة. 
يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية وفي حالة عدم اإلكتتاب الكامل في أسهم الطرح،  

غير المكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى المساهمين المؤهلين الذين تقدموا لإلكتتاب بعدد  
هم وذلك وفق القواعد المعمول بها  إضافي من أسهم الطرح يفوق العدد المخصص ل

هم التي يتم تخصيصها إلى أقرب عدد صحيح  . سيتم تدوير عدد األسفي هذا الشأن
ويكون للشركة الُمصدرة الحق المطلق للتصرف في كسور األسهم، إن ُوجدت، دون  

 إمكانية إصدار كسور األسهم.  
 

من   تداول حقوق األولوية  األولوية  حقوق  وتداول  إدراج  على  موافقة  النشرة  هذه  على  الموافقة  تشكل 
ية للمقاصة خالل فترة االكتتاب في أسهم الطرح  بورصة الكويت والشركة الكويت 

 ويتم إلغاء اإلدراج عند إفصاح الشركة عن نتائج االكتتاب في زيادة رأس المال. 
 

أسهم   الجدول الزمني إلدراج وتداول حقوق األولوية  في  االكتتاب  باب  فتح  تاريخ  من  فيها  والتداول  األولوية  حقوق  إدراج  سيتم 
ب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل وسيكون الجدول  الطرح وحتى قبل قفل با

 . 2021اغسطس  26إلى تاريخ  2021اغسطس  19الزمني من تاريخ 
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يتم تحصيص أسهم الطرح بين المساهمين المؤهلين ومن آلت إليهم حقوق األولوية   تخصيص أسهم الطرح 
الطرح  أسهم  من  بعدد  لالكتتاب  تقدموا  حصة  بالنسبة   الذين  بنسبة  كل  والتناسب 

مساهمته في األسهم المصدرة في تاريخ االستحقاق. وسوف يتم تخصيص فائض  
قيام بعض   تنتج عن عدم  قد  فيما يجاوز حق األولوية والتي  بها،  المكتتب  األسهم 
المساهمين بممارسة حق األولوية، للمساهمين المؤهلين الذين يرغبون باإلكتتاب في  

النسبة المخصصة لكل منهم وذلك وفق القواعد المعمول بها  عدد من األسهم يفوق  
 .في هذا الشأن

 2021أغسطس  18 تاريخ االستحقاق 
 

 ( واحد. 1سهم ) الحد األدنى لالكتتاب 
  

قدرها   قيمة اإلصدار  إجمالية  إسمية  وثالثة    8,333,333قيمة  وثالثمائة  ماليين  )ثمانية  د.ك 
بقيمة عالوة إصدار قدرها     وثالثون ألف وثالثمائة وثالث وثالثون دينار كويتي( 

وستمائة  41,666,667 ألف  وستون  وستة  وستمائة  مليوناً  وأربعون  )واحد  د.ك 
بعد إجمالية  وبقيمة  كويتي(  دينار  وستون  قدرها    وسبعة  اإلصدار  عالوة  إضافة 

 مليون دينار كويتي ال غير(.  خمسون د.ك )  50,000,000
 

سوف يستخدم عوائد اإلصدار في االستمرار في تطوير أعمال الشركة لتحقيق نمو   غرض واستخدام عوائد إصدار األسهم 
المستقبلية، في عوائدها واالستمرار في تطبيق خططها والمتطلبات الرقابية واهدافها  

هذا باإلضافة إلى تغطية المصاريف المتعلقة بالطرح وأهدافها المستقبلية. باإلضافة  
إلى تغطية مصاريف اإلصدار وبعض المصاريف التي يتحملها على زيادة راس  

 المال. 

  
تكاليف  لن يتم فرض رسوم اكتتاب على األسهم حيث تتحمل الشركة المصدرة كافة   رسوم االكتتاب 

 اإلصدار. 
 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف اإلجمالية لإلصدار بما تشمله من أتعاب وكيل االكتتاب   تكاليف االصدار 
التسويق   وتكاليف  المصدرة  للجهة  القانوني  والمستشار  واإليداع  المقاصة  ووكيل 
باإلصدار   المتعلقة  التكاليف والمصروفات  وطباعة نشرة االصدار وغير ذلك من 

 )مائة وخمسون ألف دينار كويتي(.  .د.ك 150,000د أقصى مبلغ بح

  
سيتم سداد قيمة االكتتاب من قبل المكتتبين خالل فترة االكتتاب وقبل تاريخ قفل باب   رد مبالغ االكتتاب الفائضة 

االكتتاب كحد أقصى وإن وجد أي فائض في المبالغ التي سيقوم المكتتبين بتحويلها  
( خمسة أيام  5االكتتاب فسيتم رد تلك المبالغ خالل مدة ال تزيد عن )إلى حساب  

 عمل من تاريخ تخصيص األسهم وبدون أي فوائد. 
 

 2018موجز للبيانات المالية لعام 
 2018ديسمبر  31كما في 

 مليون دينار كويتي 567.1الموجودات: 
 مليون دينار كويتي  18.7رأس المال المدفوع 
 مليون دينار كويتي  112.4حقوق المساهمين: 

 مليون دينار كويتي 454.7المطلوبات: 
 

   2019موجز للبيانات المالية لعام 
 2019ديسمبر   31كما في 

 مليون دينار كويتي 763.2الموجودات: 
 مليون دينار كويتي 18.7رأس المال المدفوع: 

 مليون دينار كويتي  134.8حقوق المساهمين: 
 مليون دينار كويتي 628.3المطلوبات: 

 

   2020موجز للبيانات المالية لعام 
 2020ديسمبر   31كما في 

 مليون دينار كويتي 800.7الموجودات: 
 مليون دينار كويتي 18.7رأس المال المدفوع: 

 مليون دينار كويتي  145.3حقوق المساهمين: 
 كويتي مليون دينار 655.4المطلوبات: 
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 إصدارات األوراق المالية السابقة  

 نوع االصدار 

 السنة 
بالسجل   التأشير  تاريخ 

 التجاري 
 عدد األسهم  

 المصدرة )سهم( 

 
القيمة   إجمالي 

االسمية  
لإلصدار )دينار  

 كويتي( 

اإلجمالية   القيمة  صافي 
 لإلصدار 

اإلسمية   القيمة  )شامال 
)دينار   اإلصدار(  وعالوة 

 كويتي( 

عندرأس    المال 
 التأسيس 

  800,000 سهم  100,000 1962أبريل  7 1962
 دينار كويتي

 دينار كويتي  800,000

  59,650,000 2010أكتوبر  7 2010 أسهم منحة  
 سهم  

5,965,000  
 دينار كويتي

 دينار كويتي 5,965,000

 848،250 سهم  8,482,250 2011سبتمبر  15 2011 أسهم منحة  
 دينار كويتي

 دينار كويتي 848،250

  890,663  سهم  8,906,630 2012مايو  13 2012 أسهم منحة 
 دينار كويتي

 دينار كويتي 890,663 

  14,200,000 2021فبراير  7 2021 أسهم عادية 
 سهم

1,420,000  
 دينار كويتي 

 دينار كويتي 7,100,000

 
تاريخ قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على  

 زيادة رأس المال المصرح به 

 
 2020أكتوبر  7

 
 وكيل االكتتاب 

 
  شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. عامة )كامكو إنفست( 

الصفاة    28873برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، مدينة الكويت ص.ب.   عنوان وكيل االكتتاب 
    الكويت ،13149

شارع ابن مسباح    ، برج أحمد-الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة(  الشركة   اسم وعنوان وكيل المقاصة واإليداع
 ، الكويت. 13081، الصفاة 22077الكويت ص.ب. مدينة 

 

وألغراض   يوم العمل   المعتادة،  التداول  أعمال  الكويت  بورصة  فيه  تباشر  يوم  أي 
عملية االكتتاب يجب أن يكون أيضا اليوم الذي تفتح فيه البنوك لمباشرة  
أعمالها العامة في دولة الكويت )باستثناء أيام الجمعة والسبت( وباستثناء 

 أيام العطالت الرسمية. 
 

 مكتب ميسان وشركاءه للمحاماة واالستشارات القانونية.   المستشار القانوني  
 ، الكويت  13003، الصفاة 298ص.ب:

 قوانين دولة الكويت.  القانون الواجب التطبيق  
 

 االختصاص القضائي 
 

 محاكم دولة الكويت.  
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 رئيس مجلس اإلدارة               السيد/ فرقد عبدهللا الصانع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة               السيد/ فيصل حمد العيار

عضو مجلس إدارة والرئيس  خالد سعود الحسن                                 
 التنفيذي 

 عضو مجلس إدارة                            عبد العزيز سعود الفليج
 عضو مجلس إدارة عبدهللا محمد المنصور                             

 مجلس إدارة  عضو بيجان خوسر شاهي                             
 عضو مجلس إدارة                 روبرت كوين ماكلين               

 عضو مجلس إدارة جان كلوتر                                       
 عضو مجلس إدارة  عبداإلله محمد رفيع معرفي                      

  عضو مجلس إدارة        الشيخة دانا ناصر صباح األحمد الصباح

 
 
 

 اإلصدارالبيانات المتعلقة بأسهم 

 أسهم الطرح

ــتقوم   ــبة    سررهما  83,333,333بطرح عدد    الشررركة المصرردرةس ــدر   41.4عاديا وتمثل زيادة بنس % من رأس المال المص
ــرون)  ك.د كويتي دينار  20,123,913البالغ   المصررردرة  للشرررركةوالمدفوع الحالي   ــرون  وثالثة  ومائة مليون  عشـ ً   وعشـ  ألفا

ً  ديناراً  عشر وثالثة وتسعمائة ً وك رايناد رعش( كويتيا  .(سهم 201,239,130 عدد الى مقسم) يتيا

 سعر الطرح للسهم الواحد وقيمة اإلصدار

ــعر   ــا   600عند   الطرححدد س ــامال    للسررهمفلس كويتي( مائة  سررت)فلس ــمية    100الواحد ش فلس )مائة فلس كويتي( القيمة اإلس
 مبلغ  الطرح  ألسرررررهم. وتبلغ القيـمة اإلســــمـية اإلجـمالـية فلس كويتي( عالوة إصـــــدارخمسرررررمرائرة )فلس   500مضـــــاـفاً إليـها 
وبقيـمة إجـمالـية بـعد ( كويتي  ديـنار  وثالثون  وثالث  وثالثـماـئة ألف  وثالثون  وثالـثة  وثالثـماـئة  ماليين  ثـمانـية) ك.د 8,333,333

 .دينار كويتي ال غير( خمسون مليوند.ك ) 50,000,000إضافة عالوة اإلصدار قدرها 

 كيفية حساب عالوة اإلصدار 

فلس  ائة  ستمفلس )  600  االكتتاب بأن يكون سعر    2021  مارس   30في اجتماعهم بتاريخ    الشركةوافق أعضاء مجلس إدارة  
فلس كويتي( فوق القيمة االسمية استناداً على تقرير التقييم مائة  خمسفلس )  500كويتي( من خالل تحديد عالوة اإلصدار عند  

الستشارات  لشركة كي بي أم جي  "( المعد من قبل مقوم أصول مستقل معتمد من قبل هيئة أسواق المال )تقرير التقييم المستقل )"
"( وقد تم  تاريخ التقييم )"   2020  ديسمبر   31كما في    تقرير التقييمتم إعداد   الشركة الُمصدرة. دلة إلسهم  لتقييم القيمة العاذ.م.م(  
 لهيئة أسواق المال.   تقرير التقييمتقديم 

فلس كويتي( للسـهم الواحد إلى   وتسرعة  سرتمائةفلس )  609يتراوح من الشرركة الُمصردرة  ، فإن نطاق تقييم لتقرير التقييموفقاً  
عن متوـسط ـسعر التقييم الذي    %11.5فلس كويتي( للـسهم الواحد. وقد تم خـصم قدره    ونعشررو  وثمانية  سربعمائةفلس )  728

  لالكتتاب. بحيث ال يكون الخـصم كبير وفي نفس الوقت يجذب المـساهمين ـستـشارات ذ.م.مالـشركة كي بي أم جي لتوـصلت إليه  
 وهو عامل يصب في صالح المساهمين ويعزز مشاركتهم في زيادة رأس المال. الشركةفي زيادة رأس مال 

 
خصم األرباح    والجدير بالذكر، بإنه قد تم استخدام عدة منهجيات للوصول إلى نطاق التقييم المذكور أعاله والتي تشمل نموذج

السوقية     الموزعة المقارنة  وذلك    - وأسعار  التداول  بحجم  المرجح  السعر  للسهم ومتوسط  الدفترية  القيمة   / السعر  مضاعف: 
 والمعلومات المتاحة للعموم من مصادر أطراف ثالثة موثقة.  لشركة الُمصدرة باالعتماد على البيانات المالية المدققة  

 ي: وتتلخص تلك الطرق في التال
 نموذج خصم األرباح الموزعة  .1

 مضاعف: السعر / القيمة الدفترية للسهم   - أسعار المقارنة السوقية  .2

 متوسط السعر المرجح بحجم التداول  .3
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 تقرير التقييم المستقل المعد من قبل شركة كي بي أم جي لالستشارات  ملخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرجة في بورصة الكويت، اال أن األسهم ال يتم تداولها بفعالية. نظراً لكمياتها المنخفضة  الشركة بالرغم من ان  -
والمعامالت المحدودة، قد ال يمثل التقييم اإلرشادي بإستخدام متوسط السعر المرجح بالحجم القيمة العادلة لسهم  

 مجموعة الخليج للتأمين. 
 للشركة. رباح أكثر مالءمة في تحديد القيمة العادلة  يبدو أن مضاعفات السوق ونموذج خصم توزيعات األ  -
يتراوح  مجموعة الخليج للتأمين وبناًء على ذلك، واستناداً إلى التحليل أعاله، فإن نطاق التقييم بالنسبة ألعمال لسهم  -

متوسط  ، وبالتالي، يقدر 2020ديسمبر  31دينار كويتي لكل سهم كما في   0.728دينار كويتي إلى  0.609من 
 . 2020ديسمبر  31دينار كويتي لكل سهم كما في  0.669القيمة بمبلغ 

 
 المصدر: تحليل كي بي أم جي 

 

 حق األولوية في االكتتاب في األسهم

الـحالي المصـــــدر والـمدفوع من   الشرررررركرة المصررررردرةوالجـهات الرـقابـية على زـيادة رأس الـمال    الشرررررركرة المصررررردرةوافـقت  
ً   وعشررون  وثالثة  ومائة  مليون  عشررون)  ك.د  كويتي  دينار  20,123,913 ً   ديناراً   عشرر  وثالثة  وتسرعمائة  ألفا   مقسرم(  كويتيا

ً   وعشـــرون ثماني)  ك.د  28,457,246 ليصـــبح   سرررهم  201,239,130  عدد  الى ــبعة  وأربعمائة مليونا ً   وخمســـون  وسـ  ألفا
ان ائـت ة  وـم ار  وأربعون  وســـــت ا  أ  (كويتي  ديـن درـه ادة ـق ة)  ك.د  8,333,333ي بزـي انـي اـئة  ماليين  ثـم   ألف  وثالثون  وثالـثة  وثالثـم

فلس كويتي(   مائةسررررت)فلس    600عادي، بقيمة   سررررهم  83,333,333موزعة على ( كويتي دينار  وثالثون  وثالث وثالثمائة
مية لكل    للسرهم فلس( ، تدفع نقداً وعلى   500بمقدار مائة فلس مضـافاً إليها عالوة إصـدار قدرها    سرهمالواحد )يمثل القيمة اإلـس

بالنسـبة والتناسـب كل بنسـبة حصـة    االسـتحقاق  يوم نهايةفي    الشرركةدفعة واحدة، وتخصـص للمسـاهمين المقيدين في سـجالت  
ــ" )ويُشار إليهم مع المساهمين  األولوية  حقوق  وألصحاب  الشركةمساهمته في رأسمال   ، وذلك خالل    "(المكتتبينالمؤهلين بالــ

ة،   النشررررررةالواردة في ـهذه   االكتترابفترة   اً للقوانين ذات الصـــــل اـلدخول على الرابط  براالكتترابيقوم الراـغب  وطبـق المتعلق  ـب
"( وـيدـخل الراـغب ـباالكتـتاب الرقم الـمدني الـخاص ـبه ـبالنســـــبة موقع اإلكتتراب)"  .kw.www.ipo.com.   :الـتالي براالكتتراب

  وفي  ،من عدمه  االكتتابفي    باالكتتابلألفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، حيث سيقوم النظام بتحديد أحقية الراغب  
  األولوية  في  حقه عن  منه تنازالً  ذلك يعتبر االكتتاب،  في  األولوية  حقوق عن التنازل  أو بيع  أو باالكتتاب المسـاهم  قيام عدم  حالة

 العادية غير  العمومية  الجمعية  قامت  وقد.  أو لغيرهم  اآلخرين المؤهلين  المـساهمين  لـصالح  المال  رأس  زيادة  أـسهم  في باالكتتاب
 المســـاهمين  حق  على  الموافقة  في  الشـــركة  إدارة  مجلس بتفويض  2020 أكتوبر  7  بتاريخ  الصـــادر  قراراها  بموجب  للشـــركة
  كسور  في  التصرف  وفي  فيها،  اإلكتتاب  في  األولوية  حق  أصحاب المساهمين  يقم  لم  التي  األسهم  فائض  في  اإلكتتاب  في الحاليين
ً  مالئما يراه  الذي  الوجه  على(  وجدت  إن)  األســـهم  زيادة  أســـهم  في اإلكتتاب  في  األولوية  حق  وألصـــحاب.  القانون  ألحكام  طبقا

 ويكون مقابل، بغير  أو بمقابل ،أو لغيرهم  بالشــركة  للمســاهمين اإلكتتاب  مدة  خالل  الحق هذا عن يتنازلوا  أن  الشــركة  مال  رأس
هم المتعلقة  األولوية  حقوق بعض  أو  كل  في  التنازل   واإلجراءات  القواعد  وفق  وذلك بها اإلكتتاب منهم  لكل  يحق  التي  الطرح بأـس

 .النشرة هذه في جاء ما ووفق للمقاصة الكويتية والشركة الكويت بورصة من كل لدى بها المعمول
 

 قابلية تحويل أسهم الطرح

 إلى نوع آخر من األوراق المالية. الطرح أسهمال يجوز تحويل 
 

 

 

الدفترية   القيمة  

السوق  مضاعفات  

االرباح  خصم نمودج  

بالحجم المرجح السعر  متوسط  

http://www.ipo.com/
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 األولوية وحقوق الطرح أسهم تداول

  في  الطرح  أسهم  تداول سيتم  الالزمة، التنظيمية  اإلجراءات  كافة  واستكمال  لألسهم النهائي  والتخصيص  اإلكتتاب  فترة انتهاء بعد
يجوز  و. بينهم فيما تمييز  ودون  الُمصـدرة،  الشـركة  أسـهم جميع بها  تتمتع التي  المرتبة  ذات  في  لتكون قيد  دون  الكويت  بورصـة

قواعد المعمول بها لاألولوية دون قيد من خالل بورصــة الكويت والشــركة الكويتية للمقاصــة ووفقاً لحقوق  عن   والتنازلتداول  
لديهما. تشــكل الموافقة على هذه النشــرة موافقة على إدراج وتداول حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب في أســهم الطرح ويتم 

 يادة رأس المال.  إلغاء اإلدراج عند إفصاح الشركة عن نتائج االكتتاب في ز
 

 حقوق التصويت ألسهم الطرح

صــوت واحد، ولكل مســاهم الحق في الحضــور والتصــويت في الجمعية العامة. وال يتمتع أي من   الطرحلكل ســهم من أســهم 
المسـاهمين بحقوق امتياز في التصـويت أو األرباح. عند إصـدار أسـهم الزيادة في رأس المال يحق للمسـاهم المكتتب المشـاركة  

الشرركة  توزيعات األرباح متى تم اإلعالن عنها من وفى اسـتالم نصـيبه من   للشرركة المصردرةفي اجتماعات الجمعية العمومية  
عند التـصفية وذلك بعد ـسداد    الشرركة المصردرة. كما يحق للمـساهمين الحـصول على نـصيب من عوائد تـصفية أـصول  المصردرة
 مديوناتها.

 

 معدل ربحية السهم على المدى القصير

بلغت ربحية السـهم للشـهور الثالثة  كمالس للسـهم الواحد.  ف  85.4بلغت   2020ديسـمبر   31ربحية السـهم للسـنة المنتهية في  
فلس للســـهم   58.7 2021 يونيو  30المنتهية في    الســـتةللشـــهور  و  فلس للســـهم الواحد  27.4 2021مارس   31المنتهية في  

  112.7الطرح    قبل 2021 ســبتمبر 30المنتهية في    التســعة. معدل ربحية الســهم المتوقع على المدى القصــير للشــهور  الواحد
 31المنتهية في    فترةللسـهم الواحد، ولل  لسـهمل  132.9قبل الطرح    2021  ديسـمبر  31المنتهية في    فترة، وللالواحد للسـهم  فلس

 .الواحد للسهم فلس 93.9بعد الطرح  2021 ديسمبر
 

 عدم اكتتاب المساهمين الذين يجوز لهم الحق في االكتتاب في األسهم 

فيها في أـسهم زيادة رأس مال   االكتتابالتي يحق لهم   األسرهمفي    باالكتتاب  المصردرة  الشرركةـسوف ينتج عن عدم قيام مـساهمي 

اهمتهم في    المصردرة  الشرركة بة المئوية لحصـة مـس تكمال زيادة رأس المال .  المصردرة  الشرركةالنخفاض النـس في حال لم يتم اـس

جلس إدارة الشــــركة أن يقرر تمديد فترة االكتتاب. وفي حال عدم اســــتنفاذ كامل أســــهم بالكامل خالل فترة االكتتاب، يجوز لم

( إعالن 2التراجع عن الطرح أو )  )1الطرح في نـهاـية فترة االكتـتاب الـجدـيدة، يجوز لمجلس إدارة الشــــرـكة الُمصـــــدرة إـما )

كتتبين الرجوع عن أسـهم الطرح المكتتب بها إال وفقاً  االكتفاء بمقدار الطرح المكتتب فيه عند نهاية فترة اإلكتتاب. وال يجوز للم

حالة إلغاء الطرح يخـسر أـصحاب حقوق األولوية حقهم في االكتتاب في أـسهم الطرح ويخـسرون قيمة ـسعر حقوق    وفي  .للقانون

األولوية المسـددة منهم دون أن يكون لهم حق الرجوع بأي مطالبة على الشـركة المصـدرة وعلى وكيل المقاصـة واإليداع وعلى 

 وكيل االكتتاب. 

 الطرح ولحقوق األولوية وسائل التصرف المتاحة بالنسبة ألسهم

 اللجوء إلى التصرفات التالية بالنسبة ألسهم الطرح ولحقوق األولوية:  للمكتتبين المحتملينيكون 

 ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً.للمكتتبين المحتملين يجوز  •

 في أسهم الطرح واإلكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية.ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب للمكتتبين المحتملين يجوز  •

ــلة   • ــافية خالل فترة الطرح ويتم التداول وفقاً للقواعد ذات الصـ يجوز للمكتتبين المحتملين التداول في حقوق أولوية إضـ

 والمطبقة من قبل البورصة من خالل السوق.

ــهم التنازل بعوض عن حقهم في أولوية  للمكتتبين المحتملين يجوز   • ــهم الطرح )و في اإلكتتاب في أســ اإلكتتاب في أســ

أو في جزء منـها وفق اآللـية المعتـمدة ـلذـلك خالل فترة الطرح وتتم أي من تـلك   )الطرح اإلضـــــافـية حســـــب األحوال

 التنازالت وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة، أو

حقهم في أولوية اإلكتتاب في أســهم الطرح )و في اإلكتتاب في أســهم التنازل دون مقابل عن  للمكتتبين المحتملين يجوز   •

أو في جزء منـها وفق اآللـية المعتـمدة ـلذـلك خالل فترة الطرح وتتم أي من تـلك   )الطرح اإلضـــــافـية حســـــب األحوال

 التنازالت وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، أو

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات الســـابقه ســـواء عن طريق بيع أو ممارســـة حق  حتملين للمكتتبين الميجوز   •

 .أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح وترك الحق في االكتتاب في األسهم غير المكتتب فيها إلى باقي المساهمين
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الكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل. وفي  وتكون فترة التداول في حقوق األولوية من بداية فترة االكتتاب وحتى قفل باب ا
جميع األحوال ال يحق لمن تصرف بحقوق األولوية على النحو السابق أن يكتتب في هذه الحقوق ويعتبر اكتتابه في هذه  

له  الحقوق المتنازل عنها باطالً إال أنه يكون لمن آلت إليه هذه الحقوق أن يكتتب في األسهم المقررة لهذه الحقوق كما يحق 
التصرف بها على النحو المقرر في القواعد المعمول بها لدى بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حتى قفل باب  

 االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل. 
 

 أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب 

 اتفاقية االكتتاب

، وشــرط اســتيفاء بعض الشــروط ذات الصــلة، ببذل العناية االكتتاببموجب اتفاقية   الشررركة المصرردرةمع   وكيل االكتتاباتفق  
غير ملتزم   االكتتاب  وكيلمع عالوة اإلصــدار.    اإلصرردار  بسررعر  االسررهمفي    لالكتتاب  المكتتبينالالزمة من أجل العرض على 

 المحتملين. رينوالمستثم المساهمينبها من قبل  االكتتابالتي لم يتم  االسهمبأي من  باالكتتاب

 فترة االكتتاب

وذلك خالل  عند السررراعة الواحدة ظهراً    2021سررربتمبر   2وينتهي في     2021اغسرررطس    19اعتبارا من   االكتتابيفتح باب  
قبل ذلك   االكتتاب، ما لم يتم تغطية كامل    المقاصرررة وااليداع  وكيلبمقر    المكتتبينســـاعات العمل الرســـمية المحددة الســـتقبال 

قبل التاريخ المحدد لالنتهاء. وفي جميع األحوال التي ال يستنفذ   االكتتابوقف وإغالق باب    للشركة المصدرةالتاريخ حيث يحق  
لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تزيد مدة   االكتتابتمديد فترة    الشرركة المصردرةيجوز لمجلس إدارة    االكتتابفيها 

 ية وتمديدها في مجموعها عن ثالثة أشهر شريطة الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.األصل االكتتاب

 عدم تغطية االكتتاب

األصــــلية، يجوز لمجلس إدارة   االكتتابالمطروحة خالل مدة    األسررررهمفي جميع األحوال التي ال يســــتنفذ فيها االكتتاب جميع 
شـــريطة  األصـــلية وتمديدها عن ثالثة أشـــهر    االكتتاب تتجاوز مدة  لمدة أخرى بحيث ال  االكتتابفتح باب   المصررردرة  الشرررركة

  االكتتابخالل فترة    األسررهمكل    االكتتاب، فإذا لم يســتنفد  االكتتابلمدة    الحصــول على موافقة هيئة أســواق المال على أي تمديد
  االكتتابإما الرجوع عن زيادة رأس المال أو االكتفاء بالقدر الذي تم   الشرركة المصردرةاالـصلية والتمديدات الالحقة، يجب على 

 إلغاء  حالة  وفي.  الشررررركةفيه، وتخفيض رأس المال في الحالتين، ويتم القيد والتأشــــير في الســــجل بالتخفيض بناءاُ على قرار  
 منهم المسـددة  األولوية  حقوق رسـع  قيمة  ويخسـرون  الطرح أسـهم  في االكتتاب  في  حقهم  األولوية  حقوق  أصـحاب  يخسـر  الطرح

 .االكتتاب وكيل وعلى واإليداع المقاصة وكيل وعلى المصدرة الشركة على مطالبة بأي الرجوع حق لهم يكون أن دون

 المكتتبون

من شـركات ومؤسـسـات وبنوك وغير الكويتيين    الكويتيينمن األشـخاص الطبيعيين والجهات المعنوية    الشرركةجميع مسـاهمي  
  الشررركةبنســبة حصــة كل منهم في رأســمال    ســتحقاقاالفي تاريخ   الشررركةومصــارف وغيرها من المقيدين في دفاتر ســجالت  

ــحاب ــلة. وفى حالة عدم قيام   النشررررةالواردة في هذه   االكتتابوذلك خالل فترة    األولوية  حقوق  وأصـ وطبقاً للقوانين ذات الصـ
في    االكتتابفي حق األولوية المذكور يعتبر ذلك تنازالً منه عن حقه في األولوية في    باالكتتابصاحب حق األولوية    أوالمساهم  

 أو  المؤهل. ويجوز للمســاهم األسررهمممن يجوز لهم تملك لغيرهم   أوزيادة رأس المال لصــالح باقي المســاهمين الحاليين   أسررهم
من أصـحاب حقوق    أومن المسـاهمين  التي قد تنتج عن عدم قيام غيره  األسررهم  في فائض  االكتتابصـاحب حق األولوية طلب  ل

الشرركة  قد اكتتب بكامل حصـته في زيادة رأـسمال   كتتبالمـشريطة أن يكون هذا    االكتتابفي مباـشرة حق األولوية في  األولوية  
 المكتتبين لى إفيها   االكتتابالتي لم يتم   األسرهمتخصـيص فائض    المصردرة الشرركة. فيما عدا ذلك يجوز لمجلس إدارة  المصردرة

اإلضـافية    األسرهميفوق العدد المخصـص لهم وذلك على أسـاس نسـبة عدد   الطرح  أسرهمبعدد إضـافي من   لالكتتابالذين تقدموا 
تخصيص نهائياً ودون  فيها وبالتناسب فيما بينهم. ويكون قرار ال  اإلكتتاب كتتبونالماإلضافية التي طلب    األسهمالمتبقية إلى عدد  

 . الجهة الُمصدرةأي مسؤولية على 
 

 إجراءات االكتتاب 

( سهم بما  الف وستمائة وستة وستون )ستة عشر 16,666فقط بعدد للمساهمين  أوالً : اإلكتتاب عن طريق موقع اإلكتتاب 
 ( دينار كويتي أوأقل: عشرة آالف )10,000 يعادل  

سهم بما يعادل    (ستة عشر الف وستمائة وستة وستون)  16,666المذكور االكتتاب في زيادة رأس المال لعدد  الموقعيتيح 
 .  K-NETفقط. يتم السداد من خالل خدمة للمساهمين ( دينار كويتي أو أقل  عشرة آالف)  10,000

 بالتالي:  المكتتبيقوم 
   https://www.ipo.com.kwعن طريق الرابط:  موقع اإلكتتابالدخول إلى  .1

https://www.ipo.com.kw/
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 في االكتتاب من عدمه    المكتتببتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية  المكتتبيقوم  .2

 بتسجيل عدد األسهم المرغوب االكتتاب فيها.  المكتتبيقوم  .3

بالسداد من حسابه  الخاص )وال   المكتتبحيث يقوم ، K-NETإلى صفحة السداد عن طريق خدمة  المكتتبيتم تحويل  .4

إ ال في الحاالت المنصوص عليها قانونا " تراجع المستندات    المكتتب يجوز أن يقوم شخص أخر بالسداد نيابة عن  

 " ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(. طلب االكتتابالمطلوبة عند تقديم 

 
د  للشركات أو لالكتتاب في عد )  ”وكيل المقاصة وااليداع(“ثانيا: االكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة 

)عشرة آالف( دينار كويتي  10,000 )ستة عشر الف وستمائة وستة وستون( سهم بما يعادل   16,666أسهم يتجاوز  
 :  فأكثر

لطباعة وثيقة ببيانات االكتتاب موضحاً بها على    https://www.ipo.com.kwبالدخول على الرابط:   المكتتب يقوم   .1

سبيل المثال ال الحصر أسم المكتتب، الرقم المدني بالنسبة لألفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، وعدد  

 األسهم المرغوب االكتتاب بها وقيمتها.

إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من وثيقة بيانات االكتتاب المطبوعة من الرابط أعاله ويقوم بتحويل    المكتتب يتوجه   .2

مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي )كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول  

 له( إلى الحساب المصرفي والمذكور أدناه:  

 مينأللت لخليج مجموعة ا :  المستفيد 
عنوان 

 المستفيد:
صندوق بريد    –، مدينة الكويت، الكويت  1، مكتب  40، الدور  5، قطعة  1شرق، مبنى   :

 13011الصفاة  1040
 023160025980014600001 :  رقم الحساب 

 IBAN  : KW96 BRGN 0000 0000 0000 6002598007 رقم
 بنك برقان :  المستفيد بنك 

بنك   فرع 
  المستفيد

  الفرع الرئيسي :

 BRGNKWKW :  سويفت 
  / المرجع 

 الوصف 
زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتامين + رقم حساب التداول للمكتتب + بيانات االتصال   : 

 الخاصة بالمكتتب. 
   

إلى    المكتتبيقوم   .3 والتوجه  به  الخاص  البنك  من  المحول  بالمبلغ  اصلية  ايداع  قسيمة  المقاصة  بالحصول على  وكيل 

 الستكمال إجراءات االكتتاب المتبقية.  وااليداع 

المقاصة وااليداعإلى مقر    المكتتب يتوجه   .4 لتقديم    وكيل  الخامس  الدور  أحمد،  برج  العربي،  الخليج  الواقع في شارع 

وذلك خالل ساعات العمل    النشرةفي بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب" في هذه المستندات المدرجة  

 . نموذج طلب االكتتابالرسمية خالل أيام األحد إلى الخميس وتعبئة 

 إيصال إيداع مقابل االكتتاب.  المكتتب بتسليم   وكيل المقاصة وااليداعيقوم  .5

 

المكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمالً بشكل كامل وسليم )مرفقا به كافة المستندات المساندة  في حالة إخفاق أي من 
المطلوبة( في مقر وكيل المقاصة وااليداع بعد سداد مبلغ االكتتاب المستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب االكتتاب  

 بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقداً.  المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علما 
 

 نموذج طلب االكتتاب 

األولوية ينحصر   في    حق  االكتتاب  المؤهلين في  بالمساهمين  األولوية    الطرح  حقوق  أصحاب  يجوز  وفي  للمساهمين  فقط. 
فترة  خالل    االكتتاب نموذج طلبات  في االكتتاب تقديم   حق األولوية    الراغبين في ممارسة وألصحاب حقوق األولوية    المؤهلين 
على األحكام والشروط    مكتتب. يوافق كل  وكيل المقاصة واإليداع أو في مقر    موقع اإلكتتاب عن طريق    ذات الصلة  االكتتاب

بحقهما  وكيل المقاصة واإليداع  الشركة الُمصدرة و . تحتفظ  طلب االكتتاب   نموذجويقوم بتقديم كافة بيانات    النشرةالواردة في هذه  
كلياً أو جزئياً في حال عدم استيفاء الطلب ألي حكم من أحكام الطرح أو عدم االتباع    –  نموذج طلب اكتتاب    في رفض أي

الحرفي والدقيق لتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل المثال ال الحصر، عدم التزام المكتتب بأحكام القانون واللوائح المطبقة، عدم  
أو عدم التزام المكتتب بأي    نموذج طلب االكتتاب كفاية المعلومات في    لكامل قيمة مبلغ االكتتاب، عدم دقة أو عدم   المكتتب سداد 

بعد تقديم    لنموذج طلب االكتتابنفسه. لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب    نموذج طلب االكتتابمن أحكام وشروط هذه النشرة أو  
 .  تب والشركة الُمصدرة المكتبمثابة اتفاق ملزم قانوناً بين  طلب االكتتابالطلب. عند تقديم الطلب، يكون 

https://www.ipo.com.kw/
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االكتتاب  نموذجيكون   ملزماً    طلب  فيه  عليها  المنصوص  والتعهدات  وشروطه  أحكامه  إليهم    للمكتتبين وكافة  الُمحال  وعلى 
أن    المكتتب . كما يجب على  النشرةوالمتنازل إليهم ومديري أصولهم والمستفيدين إال في حال النص على خالف ذلك في هذه  

 الخاص به.  نموذج طلب االكتتاب المخصص له شريطة أال يزيد العدد المكتتب به والموضح في   أسهم الطرح يقبل بعدد 

والشرو  األحكام  كافة  واستالم  تكون  االكتتاب ط  طلبات  ويجب    نماذج  الكويت  دولة  لقوانين  عنها خاضعة  الناشئة  واالتفاقيات 
 تفسيرها وتطبيقها بالتوافق مع أحكام قوانين دولة الكويت.  

قد  بمثابة ع  نموذج طلب االكتتاب. سيُعتبر توقيع  نموذج طلب االكتتابقراءة تعليمات االكتتاب بعناية قبل تسليم    المكتتبعلى  
 ملزم وموافقة على كافة أحكام االكتتاب. 

 تقديم نموذج طلب االكتتاب 

التي يرغب في االكتتاب فيها وأن   أسهم الطرح عدد  طلب االكتتاب نموذجأن يحدد في أو صاحب حقوق األولوية  المكتتبعلى 
  414في    بطلب االكتتاب التقدم  أو صاحب حقوق األولوية    مساهم مؤهلالمستحقة ويحق لكل    مبالغ االكتتابيقوم بتحويل كامل  

أسهم  . في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع  تاريخ االستحقاق سهم ُمصدر مملوك له كما في    1000سهم طرح مقابل كل  
األولوية    أو أصحاب حقوق   المساهمين المؤهلين المتبقية غير المكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى    أسهم الطرح ، يتم تخصيص  الطرح

يفوق العدد المخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد األسهم اإلضافية    أسهم الطرح الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من  
  االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم.أو أصحاب حقوق األولوية  المكتتبون المتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب  

 تقديم طلب االكتتاب المستندات المطلوبة عند 

وكيل المقاصة  مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر    نموذج طلب االكتتابيتم تقديم  
 :  المكتتببمطابقة الصورة مع األصل وإعادة األصل إلى  واإليداع 

 متطلبات عامة من المكتتبين 

يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد األسهم المملوكة منه   مقاصة واإليداعوكيل الصورة من اإليصال الصادر عن  •

 . تاريخ االستحقاقفي  الشركة في 

 .بالمكتتبالخاص  IBANاشعار تحويل مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقم   •

 
 المكتتبون من األشخاص الطبيعيين  

 للمكتتب أصل وصورة من البطاقة المدنية   •

 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  للمكتتبينأصل وصورة من جواز السفر   •

 بالوكالة(  للمكتتبينأصل وصورة من الوكاله القانونية الخاصة باالكتتاب في األسهم )   •

 أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام( •

 الوصاية )للقصر(، و أصل وصورة من شهادة   •

 أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.  •

 
 المكتتبون من األشخاص االعتباريين 

 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري   •

 أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال  •

 بالتوقيعأصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض  •

أو مصّدقة من غرفة التجارة   الهيئة العامة للقوى العاملة أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن  •

 والصناعة في الكويت، و 

 كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري بالموافقة على االكتتاب.  •

 
 المكتتبون من غير الكويتيين  

حسبما يكون الحال( أن يقدموا المستندات    – من غير الكويتيين )سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارية    المكتتبون يجب على  
المماثلة للمستندات المذكورة أعالة تكون صادرة عن الجهات المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة  

 لهم في دولة الكويت في هذا الشأن. 
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  وكيل المقاصة واإليداع، لدى    نموذج طلب االكتتابالغ االكتتاب نقداً. يتم دفع مبلغ االكتتاب بالكامل عند تقديم  ال يتم قبول مب 
بالكامل في حساب    مبالغ االكتتابالمذكورة أعاله. كما يتم إيداع    وكيل المقاصة واإليداع اإلكتتاب، في مقر  طريقة  وذلك حسب  

. يلتزم المكتتب بأن يتحقق من أن التحويل المصرفي  الشركةالمصرفي غير المنتج للفائدة المخصص لذلك من    الشركة الُمصدرة 
نُفذ   الحساب قد  الخصم من  الخاص  –بالفعل    –أو  تقديم    بالطرحوقيّد بحساب االكتتاب  وكيل  لدى    نموذج طلب االكتتاب عند 

 . المقاصة واإليداع

يح األخرى،  الرفض  أسباب  مراعاة  واإليداعو  للشركةق  مع  المقاصة  االكتتاب رفض    وكيل  القيمة    طلب  بالفعل  تسّدد  لم  إذا 
 .المقاصة وااليداعوكيل المطلوبة وتقيّد كاملةً بحساب االكتتاب في وقت االكتتاب لدى 

 إقرارات المكتتبين 

 :بالتالي نموذج طلب االكتتاب من خالل تقديم  المكتتبين يتعهد 

نهائي   نموذج طلب االكتتاب ، وأن نموذج طلب االكتتاببعدد األسهم المحدد في   أسهم الطرحالموافقة على االكتتاب في  •
 .ال يجوز الرجوع فيه 

 .وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها  النشرةاإلقرار بأنه اطلع على هذه  •

وعلى كافة الشروط وأحكام االكتتاب الواردة في هذه    الُمصدرةالشركة  الموافقة على النظام األساسي وعقد تأسيس    •
 .النشرة

في أي من الحاالت    نموذج طلب اكتتاب في رفض أي    وكيل المقاصة واإليداع و   الشركة الُمصدرة الموافقة على حق    •
 .النشرةالمحددة في هذه 

بقبوله بكافة شروط وتعليمات االكتتاب    المخصصة له )بعدد األسهم التي طلبها كحد أقصى( ويقر  بأسهم الطرحالقبول   •
 . النشرةوفي هذه  نموذج طلب االكتتابالواردة في  

 . المقاصة واإليداع وكيللبعد تقديمه   نموذج طلب االكتتاب التعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل   •

االجراءات والحصول على    بأنه قد تم استيفاء كافة   – وعلى مسئوليته التامة    – من األشخاص االعتبارية    المكتب إقرار   •
تقديم   من  لتمكينه  القانون  بموجب  أو  األساسي  ونظامه  تأسيسه  بموجب عقد  الالزمة  الموافقات  نموذج طلب  جميع 

في االكتتاب وبما في ذلك موافقة    حق األولويةوتنفيذ التزاماته المقررة في نشرة االكتتاب أو التنازل عن    االكتتاب
 بالنسبة للشركات المساهمة.  – بحسب األحوال  – مجلس االدارة والجمعية العامة 

 

 رفض طلب االكتتاب 

  أسهم الطرح في    نموذج طلب االكتتاب بحق رفض  ووكيل االكتتاب    وكيل المقاصة واإليداع   و   الشركة الُمصدرة تحتفظ كل من  
مسئولية عليهما إذا تبين مخالفته ألحكام القانون واللوائح المطبقة أو لشروط وأحكام االكتتاب ونشرة  كلياً أو جزئياً ودون أدنى  

لكامل    المكتتباالكتتاب أو في حال عدم االلتزام التام والدقيق بتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل المثال ال الحصر، عدم سداد  
، في حالة سداد مقابل االكتتاب عن طريق التحويل البنكي، فسيتم الغاء الطلب  تاباالكتقيمة مبلغ االكتتاب دفعة واحدة في وقت  

، أو إذا كانت بياناته غير دقيقة، غير كاملة أو غير  نموذج طلب االكتتابإذا لم يتم التحويل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم  
مكررا أو إذا لم يستوفي الشروط    نموذج طلب االكتتابواضحة أو غير مقروءة أو متضمنة معلومات غير صحيحة أو إذا كان  

 . ونموذج طلب االكتتاب والواجبات المبينة في كل من نشرة االكتتاب 

 رد المبالغ إلى المكتتبين 

يتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض اإلكتتاب،إن وجدت، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى  
بنموذج طلب  أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب المحدد    5  خالل  المكتتبين
 . االكتتاب

بإيداع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديها حتى تاريخ   الشركةفي حال إلغاء الطرح كلياً أو جزئياً، تقوم  
 عد موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك. ، وذلك ب المكتتبينإعادة المبالغ إلى 

 سداد قيمة االكتتاب

ــدد قيمة   ــرفية  K-NET نت-عن طريق الكي  االكتتابتسـ ــداد النقدي.    أو بحوالة مصـ على النحو المبين أعاله، ولن يقبل السـ
 كحد اقصى. االكتتابوقبل تاريخ قفل باب  االكتتابخالل مدة  االكتتابكاملة بحساب  االكتتابويجب استالم قيمة 
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 شروط وضوابط االكتتاب

 

ــبب ولو قبل تاريخ غلق باب    االكتتابطلبات   ــافة أي    للمكتتب، كما ال يجوز  االكتتابنهائية، وال يجوز الرجوع فيها ألي س إض
بأســـماء وهمية أو   االكتتابالصـــوري أو    االكتتابجدياً، ويُحظر    االكتتاب، ويجب أن يكون  االكتتابشـــروط أو قيود إلى طلب  

  للجهة. ويحق  االكتتابقبل الموعد المحدد لغلق باب    بنشرررررة االكتتاببغير ذلك من الطرق، ويجب تقديم الطلبات وفقاً لما ورد  
اســتبعاد الطلبات المكررة، والطلبات غير المســتوفاة للبيانات المطلوبة أو   االكتتاب  لوكيلو  وكيل المقاصررة وااليداعوالمصرردرة  

المـخالـفة للـقانون، ـما لم يتم تصــــحيحـها، ويـجب على المكتـتب اإلكتـتاب من خالل حســـــاب بنكي واـحد. وفى ـحال تـقديم طـلب  
ــارية والنظم والقواعد ذات الع  المكتتبممن ينوب قانونا عن   االكتتاب ــص  طبقاً للقوانين الس ــم    األسررهمالقة، تخص   المكتتبباس

 –  للمكتتبدون الرجوع   –  االكتتاب  لوكيلو  وكيل المقاصررة وااليداعو  المصرردرة  للجهة. ويحتفظ  االكتتابالوارد اســمه بطلب  
أو إذا لم يسـتوف كافة بياناته أو إذا لم يقترن   االكتتاب  نشررةإذا تبين مخالفته لشـروط وأحكام    اكتتاببالحق في رفض أي طلب  

 . االكتتاب وكيلو وكيل المقاصة وااليداعأو بالمستندات األخرى التي قد يطلبها  نشرة االكتتاببالمستندات المبينة في 
 

اـبة اتـفاق ملزم ـقانوـناً بين المكتـتب   :بـعد عملـية الســـــداد أو االكتـتاب وتـقديم الطـلب عـند تـقديم الطـلب، يكون طـلب االكتـتاب بمـث
وكافة أحكامه وـشروطه والتعهدات المنصـوص عليها فيه ملزماً للمكتتبين وعلى   نموذج طلب االكتتابيكون   .والجهة المصردرة

. كما يجب على النشررةعلى خالف ذلك في هذه الُمحال إليهم والمتنازل إليهم ومديري أصـولهم والمسـتفيدين إال في حال النص 
ــص له  أسررهم الطرحأن يقبل بعدد    المكتتب ــتالم نماذج طلبات    .المخص ــروط واس واالتفاقيات    االكتتابتكون كافة األحكام والش

قراءة    كتتبالمعلى    .الناشئة عنها خاضعة لقوانين دولة الكويت ويجب تفسيرها وتطبيقها بالتوافق مع أحكام قوانين دولة الكويت
بمثابة عقد ملزم وموافقة على   نموذج طلب االكتتاب. ســــيُعتبر توقيع نموذج طلب االكتتاببعناية قبل تســــليم    االكتتابتعليمات 

 .االكتتابكافة أحكام 

 الرسوم والعموالت البنكية

 المكتتب فيها. األسهمفي  االكتتابيتحمل المكتتب الرسوم والعموالت البنكية المتعلقة بطريقة سداد قيمة 

 تخصيص األسهم

. وســوف  االكتتابعمل بعد التاريخ المحدد لغلق باب   ( خمســة أيام5خالل مدة أقصــاها )  المكتتبينعلى   األسررهميتم تخصــيص 
  أسرهمبنـسبة ما يملكه كل منهم من   المكتتبينالمكتتب فيها من قبل    األسرهمبتخـصيص كامل    الشرركة المصردرةيقوم مجلس إدارة  
قد    يذوالالمكتتب بها، فيما يجاوز حق األولوية    األسرهمبتخصـيص فائض    الشرركةوـسوف يقوم مجلس إدارة    .أو حقوق أولوية

  األسررهمعن عدم قيام بعض المســاهمين بمباشــرة حق األولوية، لمســاهمين حاليين أو لمســاهمين جدد حيث يتم تخصــيص  نتج  ي 
يفوق الـعدد   الطرح أسرررررهمبـعدد إضـــــافي من    لالكتترابالمتبقـية غير المكتـتب فيـها، إن ُوـجدت، إلى المســـــاهمين اـلذين تـقدموا  

بة عدد  اس نـس   اإلكتتاب  كتتبونالماإلضـافية التي طلب    األسرهمية المتبقية إلى عدد  اإلضـاف  األسرهمالمخصـص لهم وذلك على أـس
فيها وبالتناســـب فيما بينهم وذلك وفق أحكام قانون الشـــركات والئحته التنفيذية. وســـوف يقوم مجلس اإلدارة في التصـــرف في  

)إن وجدت( على الوجه الذي يراه مالئما طبقا ألحكام القانون. ويكون قرار التخصيص نهائياً ودون أي مسؤولية    األسهمكسور  
 .الجهة الُمصدرةعلى 

 غ االكتتابرد فائض مبال

داد قيمة   يتم ـس بتحويلها إلى   نوالمكتتبكحد اقصـى، وفى حالة وجود فائض في المبالغ التي قام    االكتتابقبل قفل باب    االكتتابـس
الشررركة  التي تم تخصــيصــها لهم، فســيتم رد تلك المبالغ بدون أي فوائد في التاريخ المحدد من   األسررهمعن   االكتتابحســاب  
 .األسهموخالل مدة ال تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص  المصدرة

 االلتزام بالقوانين

  الشررركة المصرردرةدة رأس مال  زيا  أسررهمبكافة القوانين واللوائح واجبة التطبيق على   والشررركة المصرردرة  االكتتاب  وكيليلتزم 
  نشرررةأو توزيع   الشررركةزيادة رأس مال    أسررهموالتي تكون ســارية في الدول التي يرغبون بتســويق أو طرح أو االكتتاب في  

ـبالحصــــول على ـكاـفة الموافـقات و/أو االعتـمادات و/أو    االكتتراب  وكيرلوـكذـلك   الشرررررركرة المصررررردرةفيـها، كـما تلتزم    االكتتراب
ــالفة البيان بموجب القوانين واللوائح  ــطة سـ ــترطها تلك الدول بغرض القيام بأي من األنشـ التراخيص واجبة التطبيق والتي تشـ

 .السارية في كل دولة أجنبية ذات صلة
 

 الغرض من االصدار واستخدامات حصيلة اإلصدار 

دينار كويتي ال غير( وســيتم اســتخدام عوائد   خمســون مليوندينار كويتي )  50,000,000يبلغ إجمالي قيمة زيادة رأس المال  
الرـقابـية   والمتطلـباتزـيادة رأس الـمال في تطوير أعـمال الشــــرـكة لتحقيق نمو في عواـئدـها واالســــتمرار في تطبيق خططـها  

  واهدافها المستقبلية، هذا باإلضافة إلى تغطية المصاريف المتعلقة بالطرح.
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 رأس المال واالستخدامات التقديرية لها: عوائد زيادة ويوضح البيان التالي تفاصيل
 

 المبلغ )بالدينار الكويتي(  قيمة الزيادة في رأس المال 

 القيمة االسمية لزيادة رأس المال (1

 القيمة االجمالية لعالوة اإلصدار  (2

8,333,333   

41,666,667 

 50,000,000 اإلجمالي 

  

 المبلغ )بالدينار الكويتي(  المال االستخدامات التقديرية لعوائد الزيادة في رأس 

 أنشطة الشركة العامة  (1
 مصاريف اإلصدار والطرح )بحد أقصى(  (2

49,850,000 

150,000 

 50,000,000 اإلجمالي 

 

 

 وصف الشركة 

 التأسيس  أ

للتأمين ش.م.ك.ع مجموعة تأسست كشركة الخليج  بموجب دولة في كويتية  مساهمة .    25رقم   األميري المرسوم الكويت 
 . 1963أبريل    15بتاريخ    9390مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بسجل تجاري رقم    والشركة.  1962أبريل    9المؤرخ  

 على كافة  اإلشراف  أجل من وذلك  قابضة  شركة  لتصبح كيانها هيكلة  الخليج للتأمين بإعادة مجموعة  ، قامت 2013في عام  
مجموعة شركة الخليج للتأمين  أعمالها المحلية إلى شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين )"، وقامت بتحويل  المجموعة شركات 

 "(.  الكويت -

والئحته التنفيذية وتخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة    2016لسنة    1ألحكام قانون الشركات الكويتي رقم    الشركة تخضع
لرقابة هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت بوصفها    الشركة المصدرة تخضع  في دولة الكويت طبقا ألحكام القانون المذكور، كما  

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته    2010لسنة    7شركة مدرجة طبقا ألحكام القانون رقم  
 التنفيذية، وتعديالتهما.

 األساسي األغراض التي تأسست من أجلها الشركة وفقاً للنظام  ب

( من النظام األساسي للشركة، فإن األغراض المرخص للشركة القيام بها تتمثل في تنفيذ كل أنواع التأمين  5وفقاً للمادة رقم )
 والضمان والتعويضات واالستثمارات الرأسمالية والممتلكات، كما يلي: 

يها وكذلك التأمين ضـــد العجز والشـــيخوخة وأنواع  التأمين على الحياة وعلى العموم كافة التأمينات التي لمدة الحياة دخل ف •
الـتأمين التي لـها عالقة بذلك بما في ذلك االلتزام بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من مال أو عقار أو منقول  

 يقوم بمال. 

 التأمين ضد الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.  •

لتي تتسـبب عنها بما في ذلك التأمين عن وقوع حوادث شـخصـية والتأمين التأمين ضـد الحوادث والخسـائر والمسـئوليات ا •
 ضد المرض والتأمين ضد إخطار التدمير أو التلف أو الضياع أو السرقة والتأمين ضد خيانة األمانة وغيرها. 

 –ي خدمتهم  التأمين ضـــد إصـــابات العمل وهو االلتزام بتأمين أرباب األعمال من مســـئوليتهم عن تعويض العمال الذين ف •
 وكذا تأمين أرباب األعمال من مسئوليتهم عن كافة حقوق العمال المترتبة على انتهاء خدمتهم لديهم. 

التأمين اإلجباري على الســيارات وكافة المركبات والميكانيكية وكذا التأمين الشــامل لتلك المركبات وما يلحق بها عادة من  •
 تأمينات أخرى. 

لبري والنهري والبحري والجوي ويـشمل التأمين على الـسفن والبواخر والطائرات أو على أالتها التأمين ـضد اخطار النقل ا •
ــحن وعلى كل ما  ــائع والمنقوالت من أي نوع كانت والتأمين على أجور الشــ ومهامها وأفراد أطقمها والتأمين على البضــ

ناعتها أو اـستخدامها أو إـصالحها أو رـسوها بما يتعلق بالـسفن والطائرات والتأمين ـضد االخطار التي تنـشأ عن بنائها أو ـص
 في ذلك كافة االخطار التي تصيب ركابها أو الغير. 

 التأمين ضد جميع اإلخطار األخرى التي لم ينص عليها والتي تشمل االتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة )التنوتين(.  •
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ألي من اإلخطار الواردة في البنود الـسابقة أو غيرها وأن تقوم أن تعيد الـضمان أو أن تحـصل على ـضمان مقابل لجميع أو   •
 .الشركةالمقابل المختص بأي عمل من اعمال بجميع أنواع إعادة التأمين أو التأمين 

تكوين األموال ويقـصد به التعاقد على أي نوع من التأمينات الـسالفة والالحقة بإـصدار وثائق ومـستندات او ـشهادات او غير  •
اط    الشرركةبموجبها  ذلك تلتزم ط او أقـس بأداء مبلغ معين او جملة مبالغ معينة في تاريخ مقبل محدد او غير محدد نظير قـس

 دورية.

ــم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع  • ــاب احتياطي أو    الشررررركةأن تعطي ألي فئة أو قســ أية حقوق في أي حســ
أو في أرباح أي فرع خاص أو قســم من أقســامها   الشررركةأرباح  أو أي حق لالشــتراك في    الشررركةحســابات احتياطية في  

 المختلفة أو أية امتيازات أو فوائد أو منافع أخرى نظير قيام تلك الفئة أو األفراد بخدمات جليلة نافعة للشركة. 

ســـواء أكانت لمدة أن تمنح المعاشـــات على إختالف أنواعها وآجالها ســـواء كانت معتمدة على حياة اإلنســـان أم غير ذلك   •
 محددة أم لمدة غير محدودة وسواء كانت تدفع فورا أم مؤجلة مطلقة كانت أم عرضية وغير ذلك من أنواع المعاشات.

أن تقوم باجراء التعاقد مع المســتأجرين أو المقترضــين أو المقرضــين أو صــاحبي الرواتب الســنوية أو خالفهم ألنشــاء أو   •
ــد رأس المال  جمع أو تجهيز أو دفع رؤوس األمو ــتهالك الموجودات أو لرصـ ــتهالك الدين أو السـ ــة السـ ــصـ ال المخصـ

نوية أو   اط ـس واء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقـس ابات احتياطيه أخرى ـس تثماره أو ألية حـس تعمال ريعه أو اـس الـس
 غير ذلك وإجماال بموجب أية شروط أو حدود يتفق عليها. 

تهلكات المختلفة العقارية والمنقولة المتعلق بها منافع موقوتة أو مدى الحياة  • تري وتتعامل وترهن وتفرض على المـس أن تـش
أو أية منافع أخرى سـواء كانت مطلقة أو عرضـية بشـرط أن تكون متوقعة وسـواء كانت محدودة أو غير محدودة كما لها 

أية وثيقة أو بوليـصة أو ـضمانة أو    –بأية طريقة تراها  –لغي أو تزيل  الحق في أن تحـصل على أو تفرض أو تـستهلك أو ت 
 . الشركةهبة أو عقد تكون أصدرته أو اتخذته أو صنعته أو دخلت فيه 

أن تقوم بأعمال الوكالة إلصـدار أية حواالت أو سـندات دين أو أسـهم سـواء كانت معروضـة للجمهور لالكتتاب فيها أو لم  •
اب بأية ـسندات مالية أو أية أـسهم وأن تتولى تنفيذ وـصية أو أعمال القيم على تركة مقابل مكافأة أو  تكن، وأن تتـضمن االكتت 

أجر وأن تدير أية أعمال متعلقة باإلدارة على اختالف أنواعها كإدارة التركات وتقسـيمها وحفظ حقوق المسـتحقين فيها من 
 الورثة وغيرهم وغير ذلك من أعمال اإلدارة. 

مال قرض تـسليف أموال نقدية وغير نقدية مقابل ـضمانات بما في ذلك إقراض األموال على البوالص الـصادرة  أن تقوم بأع •
تعمل أي قـسم من أموال    الشرركةأو التي تكون   الشرركةمن  ئولة عنها وأن تـس لمـشتري أو إلغاء أو اـستهالك أو    الشرركةمـس

 إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسئولية. 

مما يكون من المناـسب دفعة أو تمديده أو المـصالحة    الشرركةدفع أو تمديد أو تـصالح على أية ادعاءات قائمة ـضد  أن تقوم ب  •
 عليه ولو كان غير ثابت قانونياً.

ــل على األموال بالطريقة التي  • ــركة أن تقترض أو تجمع أو تحصـ ــركات التجارية للشـ مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشـ
عن طريق إصــدار ســندات الدين أو ســندات الدين المؤد )متروك( ســواء كانت دائنة أو غير ذلك   تراها مناســبة وباألخص

 أو قسم منها وأن تشتري أو تستهلك أو تمدد تلك السندات المالية.  الشركةومؤمنة على جميع ممتلكات 

ة تقوم بأي عمل من أن تحصــل على وتلتزم أي قســم أو جميع أقســام التجارة وممتلكات والتزامات أي شــخص أو شــرك •
  الشركة.القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات هذه  الشركةاألعمال التي يحق لهذه 

ــالح المتحدة أو في التعاون أو في العمليات  • ــتراك في األرباح أو في المصـ ــراكة عادية أو أي ترتيب آخر لالشـ أن تعقد شـ
تنوي القـيام ـبأي عـمل أو   –ة أو غير ذـلك مع أي شــــخص أو شــــرـكة تقوم أو التـجارـية الموثـقة أو في االمتـيازات المتـبادـل

وأن تفرض   –معاملة مما يحق للشــركة القيام بها أو تعاطيها ويمكن أن يكون للشــركة منها فائدة مباشــرة أو غير مباشــرة 
الية في اية شـركة  المال أو تنقل العقود أو تسـاعد في غير ذلك أي شـخص أو شـركة وان تحصـل على اسـهم او سـندات م

  الشركةكهذه وان تبيعها او تحملها او تغيد إصدارها بكفالة او بدونها او ان نتعامل بها على أي وجه آخر في حدود اهداف  
 واغراضها. 

أو تقوم بأي عمل    الشرركةأن تأخذ وتحـصل على أـسهم في أية ـشركة أخرى تتفق غاياتها جميعها أو بعـضها مع غايات هذه   •
 دها مباشرة أو غير مباشرة. يمكن أن يفي 

أن تقوم بأجراء االتصــاالت وعقد االتفاقات مع الســلطة الحكومية ســواء كانت بلدية أو محلية أو غير ذلك للحصــول على  •
 أنه من المستحسن الحصول عليها.  الشركةالحقوق واالمتيازات والرخص والفوائد التي ترى 

عيات ومؤسـسـات أو رؤوس أموال احتياطية أو وكاالت تولية أو أمانات أن تؤسـس أو تحيل أو تسـاعد على تأسـيس أية جم •
ــأنها أن تفيد موظفي   ــهيالت من ش ــل بهم وهؤالء الموظفون وأن تمنع   الشررركةأو تس ــخاص الذين يحيلهم أو يتص أو األش

إلحســـــان أو ألي  رواـتب تـقاـعد وعالوات وأن ـتدفع المـبالغ للـتأمين عليهم وأن تكـتب أو أن تضــــمن الـمال لـغاـيات الغير وا
 معرض أو ألية غاية عمومية نافعة.
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أن تشــتري أو تســتأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصــل على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات ترى   •
أنها الزمة لتنفيذ أغراضـــها وباألخص أية أراض أو أبنية أو ماكينات أو اآلالت أو بضـــاعة وأن تبين وتصـــون    الشرررركة

 . الشركةوتجرى تعديالت في أية أبنية أو أعمال مما يكون ضروريا ومتفقاً مع غايات 

أن تســـتثمر أموالها التي ال تحتاج اليها في الحال وتتصـــرف بها بالكيفية التي يراها مجلس اإلدارة مناســـبة ومنها ما يتفق  •
 . الشركةومصلحة 

اعدة في التعهد أو ضـمان أن تقوم بدفع أجور أي ـشخص أو ـشركة مقابل الخدمات الـس • أن التعهد أو المـس ابقة أو الالحقة بـش
أو أي قســم منها لقاء الثمن الذي يناســبها على األخص مقابل أســهم أو ســندات دين أو    الشررركةالتعهد باالكتتاب في أســهم  

 وأهدافها.  الشركةسندات مالية في أية شركة أخرى تكون غاياتها كلها أو بعضها مماثلة لغايات 

او أي قســم منها لقاء الثمن الذي يناســبها على األخص مقابل   الشررركةتبيع او تتصــرف بأي وجه آخر في مشــروعات   ان •
 وأهدافها. الشركةأسهم او سندات دين او سندات مالية في اية شركة أخرى تكون غاياتها كلها او بعضها مماثلة لغايات 

خرى التي تراها الزمة لتـسهيل وتحقيق أغراـضها وذلك بالـشروط  للـشركة أن تجري جميع المعامالت وكافة التـصرفات األ •
 التي ترتأيها. 

ــالفة الذكر داخل الكويت أو خارجها أن تنيب عنها الوكالء   • للشــركة لكي تتمكن من ممارســة أعمالها وتنفيذ أغراضــها الس
 ومندوبي التأمين والسماسرة. 

ــتغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى   • ــركات وجهات    الشرررركةاسـ ــتثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شـ عن طريق اسـ
 متخصصة داخل وخارج الكويت. 

 مدة الشركة 

 غير محددة.  الشركة فترة 

 إدارة الشركة 

أعضاء مستقلين( تنتخبهم الجمعية   3أعضاء غير تنفيذيين، وعضو تنفيذي و  6أعضاء )  10من    الشركةيتكون مجلس إدارة  
 العامة عن طريق االقتراع السري. 

بنسبة ما يملكه من أسهم فيها،    الشركة يجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثل له في مجلس إدارة  
  الشركة عضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤوالً عن أعمال ممثليه تجاه  ويكون لهؤالء الممثلين م لأل

 ودائنيها ومساهميها.

ثالث سنوات قابلة للتجديد. بانتهاء تلك الفترة، يتم إعادة انتخاب مجلس اإلدارة، وال يجوز    الشركة يتم عضوية مجلس إدارة  
 إلدارة ألكثر من مرة واحدة. إعادة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس ا

 يجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة شروط العضوية وفقاً لقانون الشركات، وأي قوانين أو لوائح أخرى بهذا الشأن. 

 الجمعية العامة 

 طريقة الدعوة  

ق اإلعالن مرتين  توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع عن طري 
في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل تصدران باللغة العربية والموقع اإللكتروني للشركة، وأي وسائل إعالن حديثة، على  
أن يتم اإلعالن في المرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أيام من نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام  

 على األقل. 

 يجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول األعمال وبميعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على األقل. 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية 

للشركة    ، ما عدا ما احتفظ به القانون أو النظام األساسي الشركة تختص الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور  
 للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير اعتيادية.

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 

 مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون، تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 

 تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.  .1
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 وجه آخر.  بأي فيه  التصرف أو  الشركة  أجله قامت منبيع كل المشروع الذي   .2

 انقسامها.  أو تحولها أو اندماجها أو الشركة حل  .3

 تخفيضه.  أو الشركة  مال  رأس  زيادة .4

أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق    الشركةأي تعديل على النظام األساسي للشركة، أو أسهم  
أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال، لن يكون نافذاً دون    الشركةإصدار أسهم مقابل أرباح حققتها  

انون هيئة أسواق المال وأي  الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، ومع مراعاة كل اإلجراءات التي ينص عليها ق
 قوانين أخرى. 

 حسابات الشركة

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونين، تعينه الجمعية العامة بعد موافقة هيئة أسواق المال، وتقدر أتعابه  
 وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

 بات، تعين عليهم إعداد تقرير موحد وفقاً للقانون. وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسا

 توزيع األرباح 

 توزع األرباح الصافية على الوجع اآلتي:

إذا  وقف  العمومية  للجمعية ويجوز اإلجباري، االحتياطي لحساب  % تخصص10يقتطع   .1 االقتطاع  االحتياطي   زاد هذا 
 . الشركة مال رأس  نصف على  اإلجباري

 على  العادية بناء العامة  الجمعية  من  هذا االقتطاع بقرار ويوقف االحتياطي االختياري، لحساب  % تخصص 10يقتطع   .2
 اإلدارة.  مجلس  اقتراح

على  المترتبة االلتزامات  لمواجهة العامة الجمعية وتقرره اإلدارة مجلس اقتراح على  بناء األرباح من جزء يقتطع .3
 .المساهمين على  األموال هذه  توزيع يجوز وال  بموجب قانون العمل  الشركة 

 أسهمهم.  قيمة من % للمساهمين5قدرها  األرباح من أولى حصة  لتوزيع الالزم المبلغ يقتطع .4

 .اإلدارة مجلس لمكافآت  الباقي % من10على  تزيد ال العمومية  الجمعية تحددها نسبة  تقدم ما  بعد يخصص .5

اإلدارة   مجلس  اقتراح  على بناء  يرحل  أو  األرباح  من  إضافية  كحصة  المساهمين على ذلك  بعد  األرباح  من  الباقي  يوزع .6
 عاديين. غير لالستهالك مال أو لالحتياطي  مال  إلنشاء يخصص أو المقبلة، السنة  الى

 التابعة  شركاتها عن ومسؤوليتها  الشركة وتصفيتها  انقضاء 

 الشركات.  قانون في عليها المنصوص األمور  بأحد الشركة  تنقضي

 يرد بشأنه لم ما  كل في  التنفيذية والئحته  وتعديالته الشركات قانون  انقضائها وفقاً ألحكام  عند  الشركة أموال  تصفية تجري
 النظام األساسي.  في  أو  التأسيس  عقد في  خاص  نص

 

 الجهات الرقابية واإلشرافية على الشركة

ً  الكويت دولة في  والصناعة التجارة وزارة  لرقابة الشركة تخضع   2016لسنة    1رقم   الكويتي الشركات قانون ألحكام طبقا
الحصول على التراخيص الرقابية والتصاريح والموافقات المطلوبة بالنسبة ألنشطتها من   الشركةيتعين على  التنفيذية. والئحته

تزامناً مع اإلعالن   2019قبل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، لممارسة أنشطة التأمين. تم إنشاء وحدة تنظيم التأمين في عام 
 تخضع  كما (."قانون التأمين"بشأن تنظيم التأمين ) 2019لسنة  125عن تطبيق قانون التأمين الكويتي الجديد )القانون رقم 

ً  مدرجة  شركة بوصفها الكويت  وبورصة المال، أسواق هيئة لرقابة الشركة  بشأن 2010 لسنة 7 رقم ألحكام القانون طبقا
 .وتعديالتهما التنفيذية، والئحته المالية  األوراق نشاط وتنظيم المال  أسواق  هيئة إنشاء

 الموظفون 

 موظفاً.    2,377الشركة المصدرة ، بلغ عدد موظفي 2020ديسمبر  31في 

 الملكية 

(، وهي شركة كويتية قابضة مملوكة لعدد من أفراد األسرة  "كيبكو" تملك شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. )عامة( ) 
. كما تملك شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز ليمتد  للشركة المصدرة% من راس المال المصدر  45.99الحاكمة، حصة بنسبة  

لمالية وتأسست  ي شركة قابضة تعمل في مجال الخدمات اه، و  "فيرفاكس"(   أو شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز ليمتد"  )"
 % من األسهم العادية المصدرة. 43.43في كندا ومدرجة في بورصة تورنتو لألوراق المالية، حصة بنسبة  
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ديسمبر   31كما في  للشركة المصدرة% من رأس المال المصدر  5.00يبين الجدول التالي المساهمون الذين تجاوزت ملكيتهم 
2020 : 

 المساهمون 

 نسبة الملكية  

 )%(  

 األسهم العادية عدد 

 )مليون سهم( 

 92.5  45.99 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. )عامة( 

 87.4  43.43 شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز ليمتد 

 تاريخ الشركة 

،  1977كثاني شركة تأمين خاصة في دولة الكويت. في عام    1962أبريل    9في    مجموعة الخليج للتأمينتأسست   •
كجزء من   1996، تم بيعها الحقاً في  الشركة% من رأس المال 82قامت حكومة دولة الكويت بحيازة حصة بنسبة  

صتها  على حصة األغلبية، حيث بلغ مجموع ح  كيبكو، استحوذت  1996عمليات الخصخصة في دولة الكويت. في عام  
 . 2020ديسمبر  31% كما في 45.99الفعلية 

وحدة التأمين التكافلي لتقديم منتجات التأمين على الحياة وغير الحياة    مجموعة الخليج للتأمين ، أسست  2008في عام   •
 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

أعلنت 2010سبتمبر   وفي  • فاينانشال   فيرفاكس  شركة مع  استراتيجية عالقة  أبرمت  أنها  المصدرة   الشركة ، 
ويقع في  رائدة عالمية شركة  ، وهيهولدينغز التأمين  وإعادة  التأمين  من   في  الرئيسي مقرها مجال  كندا. وكجزء 

 . الخليج للتأمين مجموعة% في 41.3بنسبة   ملكية  حصة بشراء  فيرفاكس لشركة  شقيقة الصفقة، قامت شركة

 اإلشراف  أجل من وذلك قابضة شركة لتصبح كيانها هيكلة بإعادة  الخليج للتأمين مجموعة، قامت  2013في عام   •
الكويتي.   السوق أنشطتها في  تمارس  كشركة تأمين منظمة بترخيصها تحتفظ ، ومازالتالمجموعة شركات على كافة

"مجموعة  الخليج للتأمين وإعادة التأمين )  ركةش إلى  بها بنقل أنشطة التأمين المحلية الخاصة  المجموعة  قامت  وقد 
 . 2020ديسمبر   31% كما في 99.8حصة بنسبة   المجموعة(، والتي تملك فيها الكويت"  – الخليج للتأمين 

 أفريقيا وشمال  الشرق األوسط  دول منطقة  في  رقعتها بتوسيع قامت  الكويت، دولة  في مميزاً  حضوراً   المجموعةحققت   أن وبعد
 طريق:  عن

 . وعقب2000في عام   السعودية  العربية المملكة للتأمين في  السعودية لؤلؤة  شركة في بالمائة 100 حصة على  االستحواذ •
قامت  تغيير حدوث  القوانين،  للتأمين مجموعة في  بإنشاء مستثمرين مع  الخليج  التكافلي شركة  آخرين  للتأمين   البروج 
 ترخيصها على ، والتي حصلت2009أكتوبر   "( فيتداولالمالية )" األوراق لتداول السعودي السوق  في  إدراجها  تم والتي

التي تأسست   السعودية للتأمين إلى الشركة لؤلؤة  شركة تزاولها نقل أنشطة التأمين التي تم  وقد  2010في فبراير   التجاري
كما  البروج للتأمين التكافلي شركة  % في28.5بنسبة  حصة المجموعة الرسمية )تملك  اإلجراءات االنتهاء من حديثاً فور

 (. 2020ديسمبر  31في 

 العالمية للتأمين، وهي تراست شركة دمج طريق عن  لبنان الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. في  فجر شركة إنشاء •
الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.   فجر شركة إلنشاء الفجر للتأمين وإعادة التأمين، شركة مع لبنانية، مساهمة شركة

عام   للتأمين مجموعة )تمتلك  2004في  في 92.7بنسبة   حصة  الخليج  في   فجر شركة %  كما  ديسمبر    31الخليج 
2020 .) 

مجموعة   )تمتلك  2005للتأمين ش.م.م. في فبراير   المصرية  العربية المجموعة  شركة  في  أغلبية  حصة  على  االستحواذ  •
 (. 2020ديسمبر  31للتأمين وكما في  المصرية العربية المجموعة  % في99.00حصة بنسبة   للتأمين الخليج 

  – الخليج للتأمين   للتأمين ش.م.ب. )"مجموعة  الكويتية البحرينية الشركة  % في 21.4ملكية بنسبة   حصة على االستحواذ  •
 في % كما56.1ثم إلى    2008عام   % في51.2إلى   ذلك بعد النسبة تلك ارتفعت ، وقد 2005البحرين"( في ديسمبر  

  31للتأمين كما في   الكويتية  الشركة البحرينية  % في 56.1حصة بنسبة    الخليج للتأمين  مجموعة  )تمتلك  2010ديسمبر  
 (. 2020ديسمبر 

أبريل   • زادت 2017في  للتأمين   مجموعة  ،  ش  تكافل  شركة  مال  رأس  في  حصتها البحرين  - الخليج  ب.  .م.الدولية 
إلى   بورصة  في مدرجة  شركة "(، وهيكافلالت)"  لذلك، %(. ونتيجة40.9:  2016ديسمبر    31% )63.6البحرين 

 الخليج ، زادت مجموعة2017التاريخ. في يونيو   ذلك من توحيدها وتم للمجموعة تابعة شركة  التكافل شركة  أصبحت
الخليج   مجموعة  ، ارتفعت ملكية 2018ديسمبر % في التكافل. في 67.3% إلى 63.6ملكيتها من   البحرين من  –للتأمين 
 (. 2020ديسمبر  31% في  81.9% )ملكية بنسبة 81.9إلى  التكافل  في  البحرين -للتأمين 
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 ملكية مباشرة بحصة   2006ديسمبر   سوريا"( في   – للتأمين )"مجموعة الخليج للتأمين   الكويتية السورية  الشركة  إنشاء •
حصة بنسبة  الخليج للتأمين   مجموعة)تمتلك    2007في عام   عملياتها المذكورة  الشركة بدأت %. وقد44.4تبلغ   أولية

 (. 2020 ديسمبر 31 في للتأمين كما الكويتية السورية  الشركة % في 54.4

 –األردنية )"شركة الخليج للتأمين   أ. .م .العربي للتأمين ش الشرق  شركة % في 42.0بنسبة   ملكية حصة  على االستحواذ  •
 يونيو شهر % في13نسبتها   إضافية بلغت ملكية حصة على االستحواذ إلى ، باإلضافة2009شهر مايو  األردن"( في  

 % كما88.7إلى نسبة   ذلك بعد زادت (، والتيالمجموعةالكويتي )صفقة داخلية بين شركات   األردني البنك من 2009
 والعوائد السوقية  الحصة  حيث  تأمين في األردن منللتأمين أكبر شركة  العربي الشرق  شركة  . وتعتبر2010ديسمبر  في

)تمتلك   الخليجالمحققة  للتأمين كما الشرق شركة % في90.4بنسبة   حصة  للتأمين مجموعة  ديسمبر   31 في العربي 
2020 .) 

 المجموعة العربية شركة المصرية للتأمين التكافلي )تعرف مع الشركة  % في59.5ملكية بنسبة   حصة على  االستحواذ •
بنسبة   حصة  للتأمين الخليج مجموعة  )تمتلك 2010مصر"( في عام  –للتأمين  الخليج م. بـ شركة.م.للتأمين ش  مصريةال

 (. 2020 ديسمبر 31 في للتأمين كما المصرية  الشركة % في 61.3

  للتأمين  الخليج  مجموعة  )تمتلك  2011% في شركة دار السالم للتأمين، العراق في  51.0االستحواذ على حصة بنسبة   •
 (. 2020 ديسمبر 31 في شركة دار السالم للتأمين كما % في 79.9بنسبة  حصة 

 الخليج  مجموعة )تمتلك  2012% في شركة الالينس للتأمين ش.م.خ.، اإلمارات في 20.0االستحواذ على حصة بنسبة  •
 (. 2020 ديسمبر 31 في  شركة الالينس للتأمين كما % في 20.0بنسبة  حصة  للتأمين 

 )تمتلك  2013% في شركة األرجان العالمية العقارية ش.م.ك. )مقفلة(، الكويت في  20.0ستحواذ على حصة بنسبة  اال •
 (. 2020 ديسمبر  31 في  شركة األرجان العالمية العقارية كما  % في 20.0بنسبة  حصة  للتأمين  الخليج مجموعة

% في الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمطالبات ش.م.م.، مصر  25.0االستحواذ على حصة بنسبة    •
% في الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات  25.0بنسبة   حصة   للتأمين الخليج مجموعة  )تمتلك  2014في  

 (. 2020 ديسمبر 31 في والمسؤوليات كما

 الجزائري لتأسيس الوطني هيدروكربون للتأمين والبنك شركة محلية، شركات مع الشراكة طريق عن ئرالجزا في التوسع •
أمريكي.   مليون دوالر 9.0 يبلغ مال  الخليجية للتأمين على الحياة برأس الجزائرية  الشركة شركة تأمين على الحياة، وهي

 . 2020ديسمبر   31الجديدة، وذلك كما في  كة% في الشر 42.5ملكية بنسبة  حصة   الخليج للتأمين مجموعة تمتلك

للتأمينات )تملك  الجزائرية  % في الشركة 51ملكية بنسبة   حصة  على   الخليج للتأمين مجموعة ، استحوذت2015عام   في •
 (. 2020ديسمبر  31للتأمينات كما في  الشركة الجزائرية  % في 51.0بنسبة  حصة  الخليج للتأمين  مجموعة

 . 2016في يونيو  Turins Sigorta Anonim Şirketi تركية تأمين شركة % في 90بنسبة  ملكية حصة  حيازة •

 في  الحياة غير تركية للتأمين على وهي شركة    ، AIG Sigorta Anonim Şirketi% في100بنسبة   حيازة حصة •
الخليج   مجموعة)تملك    Gulf Sigortaاسم   تحتTurins Sigorta و AIG Sigorta من كل ، واندمجت2017عام  

 (.  2020ديسمبر  31% كما في 99.2بنسبة  حصة  للتأمين 

، وهي من الشركات الرائدة في منطقة الشرق  2020يال كومبير في مايو   شركة % في9.6بنسبة   ملكية  حصة حيازة •
 االوسط وشمال افريقيا في مجال خدمات المقارنة في التأمين والتمويل. 

في منطقة الخليج مقابل    AXAاتفاقية لحيازة عمليات التأمين لشركة    لخليج للتأمين مجموعة ا، أبرمت  2020في نوفمبر   •
 لشروك اإلقفال العرفية بما في ذلك الموافقات الرقابية. مليون دوالر أمريكي، وتخضع المعاملة    474.8إجمالي مبلغ نقدي  

للتأمين، استحوذت  2020في ديسمبر   •  -% في الخليج للتأمين التكافلي65.2على حصة ملكية بنسبة    مجموعة الخليج 
الكويت )شركة الخليج لتأمين وإعادة التأمين( وهي بصدد    –الكويت من خالل الشركة التابعة، مجموعة الخليج للتأمين  

 تحويل محفظة المجموعة للتأمين التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي وفقاً لإلطار الرقابي الجديد في الكويت. 

 البيئة التشغيلية  

وشركاتها الزميلة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تتميز بالنمو السكاني ومستويات مختلفة من    المجموعةتعمل  
 الدخل لكل فرد وأوساق ناشئة نسبياً تقدم فرص استثمارية وتجارية جذابة. 

ن الخليجي التي تصنف اقتصاداتها بدرجة مستقرة، باستثناء  وشركاتها الزميلة في دول مجلس التعاو  المجموعة تقع معظم أصول  
من قبل موديز للخدمات االستثمارية وستاندرد وبورز لخدمات التقييم على    +Bو  B2البحرين وعمان، حيث تصنف البحرين  

لتوالي. وتوفر  من قبل موديز للخدمات االستثمارية وستاندرد وبورز لخدمات التقييم على ا  +Bو Ba3التوالي، وتصنف عمان  
هذه االقتصادات سوف مميز للمنتجات والخدمات من الدخول المرتفعة لكل فرد والتوجهات الديموغرافية المواتية. عدد من هذه  

 الدول من المنتجين الرئيسيين للنفط و/أو الغاز. 
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 الخليجي: يبين الجدول التالي المؤشرات االقتصادية االجتماعية لدول مجلس التعاون 

 الدولة 

 السكان 

 )مليون نسمة( 

معدل النمو  
 السكاني 

 )% سنوياً( 

معدل نمو الناتج  
 المحلي اإلجمالي 

 )% سنوياً(** 

دخل الفرد من الناتج  
  المحلي اإلجمالي 

)تكافؤ القوة الشرائية  
 بالدوالر( 

االحتياطيات  
النفطية المثبتة  
 )بليون برميل(# 

 0.1 46,813 1.1 1.6 1.5 البحرين

 101.5 38,642 (2.2) 3.0 5.0 الكويت 

 5.4 28,305 (0.9) 0.7 4.6 عمان 

 25.2 90,548 0.0 1.4 2.8 قطر* 

 266.2 44,778 0.1 2.2 35.5 السعودية 

 97.8 55,713 0.4 3.0 11.4 اإلمارات 

 )تقديري(.  2018# كما في يناير 

 * لديها أيضاً احتياطيات غازية كبيرة

  اإلجمالي باألسعار الثابتة** الناتج المحلي 

. تم احتساب  2021تم استخراج األرقام أعاله من التوقعات االقتصادية العالمية المنشورة من صندوق النقد الدولي في أبريل  
للفترة من   نمو سنوية مركبة  المحلي اإلجمالي كمعدالت  الناتج  نمو  السكاني ومعدل  النمو  تم  2021إلى    2016معدل  . كما 

كتاب    استخراج من  المثبتة  النفية  االحتياطيات  االستخبارات    2018لعام    World Fact Bookأرقام  وكالة  من  المنشور 
وقدرتها على التأكد من  الشركة المصدرة  المركزية األمريكية. وتم إعادة إصدار المعلومات أعاله بشكل دقيق. وبحسب علم  

الستخبارات المركزية، لم يتم إغفال أي حقائق تسبب أن تكون المعلومات  المعلومات المنشورة من صندوق النقد الدولي ووكالة ا
 الصادرة غير دقيقة أو مضللة. 

إضافة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لدى المجموعة وشركاتها الزميلة استثمارات في اقتصادات دول الشرق  
إ  الخليجي( وشمال  التعاون  دول مجلس  األخرى )من غير  كبيرة األوسط  بقاعدة سكانية  االقتصادات  تتميز هذه  فريقيا، حيث 

وأسواق كبيرة ذات معدالت اختراق متدنية.يبين الجدول التالي المؤشرات االجتماعية السياسية الكبيرة القتصادات دول الشرق  
 األوسط األخرى )من غير دول مجلس التعاون الخليجي( وشمال إفريقيا: 

 

 الدولة 

 السكان 

 )مليون نسمة( 

 معدل النمو السكاني 

 )% سنوياً( 

معدل نمو الناتج المحلي  
 اإلجمالي 

 )% سنوياً(** 

دخل الفرد من الناتج المحلي  
)تكافؤ القوة الشرائية    اإلجمالي

 بالدوالر( 

 10,644 0.2 2.0 45.0 الجزائر

 12,180 4.2 2.5 102.9 مصر

 9,859  1.2 1.8 10.3 األردن

 13,809 1.0 (0.2) 6.0 لبنان 

 6,507  - - 21.4 سوريا 

 30,050 3.8 1.3 85.2 تركيا 

  ** الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

، باستثناء لبنان 2021تم استخراج األرقام أعاله من التوقعات االقتصادية العالمية المنشورة من صندوق النقد الدولي في أبريل 
وسوريا، حيث تم استخراج األرقام الخاصة بهما من التوقعات االقتصادية العالمية المنشورة من صندوق النقد الدولي في أكتوبر  

إلى    2016لنمو السكاني ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي كمعدالت نمو سنوية مركبة للفترة من  . تم احتساب معدل ا2019
. وتم إعادة إصدار المعلومات أعاله بشكل دقيق.  2010، باستثناء سوريا، حيث تتعلق المعلومات الخاصة بها بسنة  2021

علم   المصدرة  وبحسب  المالشركة  المعلومات  من  التأكد  على  االستخبارات  وقدرتها  ووكالة  الدولي  النقد  من صندوق  نشورة 
 المركزية، لم يتم إغفال أي حقائق تسبب أن تكون المعلومات الصادرة غير دقيقة أو مضللة. 

بالنسبة للمعايير المحاسبية والتقارير، تتبع الشركات في دولة الكويت المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير  
 حاسبة الدولية. الم
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 هيكل المجموعة 

شركات تابعة وشركات وزميلة    10هي الشركة القابضة الكبرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ألكثر من    الشركة المصدرة 
% من أسهمها( ومشروعات مشتركة )شركات محاصة(. وتتكون أصول  20أكثر من    المجموعة )وهي الشركات التي تملك فيها  

 على اإليرادات من األعضاء اآلخرين بها.  المجموعة. تعتمد المجموعةبصورة رئيسية من أسهم في شركات  المجموعة

  المجموعة (، أما باقي شركات  ""الشركات الرئيسيةفي قطاع التأمين )  للشركة المصدرة تعمل الشركة التابعة والزميلة الرئيسية  
  للشركة المصدرة وشركاتها الزميلة فتعمل في قطاعات العقار، واالتصاالت والبث اإلذاعي.يبين الجدول التالي الحصة المجمعة  

 : 2020ديسمبر  31في شركاتها التابعة كما في 

 بلد التأسيس  الشركة 
حصة المجموعة  

)%( الفعلية المجمعة*  رأس المال   

الخليج للتأمين وإعادة التأمينشركة  مليون دينار كويتي 18 99.8 الكويت    

مليون دينار بحريني 14.3 56.1 البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين  

مليون دينار أردني 21.44 90.4 األردن العربي للتأمين الشرق شركة   

Gulf Sigorta  مليون ليرة تركية  181.2 99.2 تركيا  

 المصرية  العربية  المجموعة شركة 
مليون جنيه مصري  315 99.0 مصر للتأمين   

مليار دينار جزائري  2 51.0 الجزائر الشركة الجزائرية للتأمينات    

مليون جنيه مصري  200 61.3 مصر الشركة المصرين للتأمين التكافلي   

مليار جنيه سوري  1.06 54.3 سوريا  الشركة السورية الكويتية للتأمين   

مليار دينار عراقي  7 79.9 العراق  شركة دار السالم للتأمين  

مليار ليرة لبنانية 7.14 92.7 لبنان  شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين   

المباشرة   الملكية  بإضافة  الفعلية  الحصة  احتساب  يتم  المصدرة*  خالل  للشركة  من  المملوكة  المباشرة  غير  وحصتها   ،
 التابعة والزميلة. الشركات 

 
 : 2020ديسمبر  31في شركاتها الزميلة كما في  للشركة المصدرة بين الجدول التالي الحصة المجمعة  

 الشركة 
بلد  

 التأسيس 
حصة المجموعة الفعلية  

 النشاط الرئيسي  )%(  المجمعة*

 التأمين  28.5 السعودية  شركة البروج للتأمين التكافلي  

العالمية العقارية شركة األرجان   العقار 20 الكويت  

 التأمين  20 اإلمارات  الالينس للتأمين شركة 

الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات  
 التأمين  25 مصر والمسؤوليات 

 االتصاالت والبث اإلذاعي  17 الكويت  الشركة المتحدة للشبكات  

الحياة الشركة الجزائرية الخليجية للتأمين على   التأمين  42.5 الجزائر 

لخدمات التأمين المساندة 360شركة هلث   41 البحرين 
إدارة مطالبات األطراف  

 األخرى 

، وحصتها غير المباشرة المملوكة من خالل الشركات  للشركة المصدرة* يتم احتساب الحصة الفعلية بإضافة الملكية المباشرة  
 التابعة والزميلة. 
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 الشركات التابعة واالستثمارات 

 الكويت(  - ش.م.ك. )مجموعة الخليج للتأمين  التأمين وإعادة  للتأمين الخليج  شركة

باسم شركة الخليج    2017في دولة الكويت من قبل مجموعة الخليج للتأمين في عام  الكويت    –  مجموعة الخليج للتأمين تأسست  
للتأمين على الحياة ش.م.ك. )مقفلة( للعمل في أنشطة التأمين على الحياة والتأمين الصحي. وبدأت الشركة عملياتها ككيان اعتباري 

مجموعة الخليج  ، قامت  2013المختصة. في    بعد الحصول على الترخيص من الجهات الحكومية   2008يناير    1منفصل في  
، وتم تحويل أعمالها المحلية  المجموعةقابضة لإلشراف على شركات  شبه وتحويلها إلى شركة   المجموعة بإعادة هيكلة   للتأمين 

ا لممارسة  للتأمين بما في ذلك محفظة التأمين على غير الحياة إلى شركة الخليج للتأمين على الحياة، التي قامت بتغيير رخصته
وتم تحويل اسمها القانوني الى شركة الخليج للتأمين وإعادة    2014كل أنشطة التأمين )شركة تأمينات عامة( اعتباراً من يوليو  

،  الكويت  – مجموعة الخليج للتأمين  ، قامت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بتغيير اسمها إلى  2017التأمين )مقفلة(. في  
 لغرض بناء هوية موحدة.  لمجموعة الخليج للتأمين شركات التابعة  وبالتعاون مع ال

% وبلغ  99.8 الكويت  –مجموعة الخليج للتأمين في للمجموعة ، بلغت حصة الملكية الفعلية المباشرة  2020ديسمبر  31في 
% من إجمالي األقساط  57.1بنسبة  الكويت    – مجموعة الخليج للتأمين  مليون دينار كويتي. وساهمت    18.0رأس المال المدفوع  

 . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةالمكتتبة 

، مدينة  25، مبنى 5هو شارع احمد الجابر، منطقة الشرق، قطعة  الكويت  – مجموعة الخليج للتأمين عنوان المكتب المسجل ل
 دولة الكويت.  13106الصفاة  24518الكويت ص.ب. 

سلسلة كاملة من خدمات التأمين على الحياة وغير الحياة بما في ذلك التأمين الصحي،  كويت  ال  –مجموعة الخليج للتأمين  تقدم  
والمركبات، والحوادث، والممتلكات، والبحري لكل من العمالء األفراد والشركات في دولة الكويت. ساهمت أعمال التأمين على 

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  الكويت    – الخليج للتأمين    لمجموعة% في إجمالي األقساط المكتتبة  83.2الحياة والصحي بنسبة  
 %. 6.4يليها التأمين على المركبات بنسبة  2020

شركة التأمين األولى التي تقوم بأعمال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في السوق  الكويت    –مجموعة الخليج للتأمين  تعتبر  
ياً من حيث إجمالي األقساط المكتتبة واألقساط المحتجزة في قطاعات التأمين المحلية، وهي أكبر شركة تأمين في الكويت حال

على الحياة والصحي والمركبات. وهي أول شركة تأمين في الكويت والمنطقة تقوم بإصدار وثائق التأمين عبر اإلنترنت وتقديم 
 نظام الموافقة على المطالبات الصحية إلكترونياً. 

 موظفاً.  398فرعاً في دولة الكويت، ويبغ عدد موظفيها  11من خالل الكويت  – ن مجموعة الخليج للتأمي تعمل 

 الملخص المالي: 

 مليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في  

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

     

 200.8 319.7 370.8  إجمالي األصول  

 190.1 216.2 253.7  إجمالي األقساط المكتتبة

 7.9 7.9 12.0  صافي إيرادات االكتتاب

 8.6 9.3 11.7  صافي الربح  

،  2020مليون دينار كويتي في    253.7إلى    2019مليون دينار كويتي في    216.2ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة من   •
، ارتفع  2019ديسمبر    31% مدفوعاً بخدمات التأمين الصحي. وبالنسبة للسنة المنتهية في  17.4وهو ما يمثل نمواً بنسبة  
مليون دينار كويتي  190.1مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  216.2% لتصل إلى 13.7بنسبة  إجمالي األقساط المكتتبة

 مدفوعاً بأعمال التأمين الصحي والهندسي.  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

، بزيادة 2020مليون دينار كويتي في   12.0إلى  2019مليون دينار كويتي في  7.9ارتفع صافي إيرادات االكتتاب من   •
جمالي األقساط المكتتبة فضالً عن االنخفاض في تكاليف االستحواذ. وانخفض صافي إيرادات  % بسبب ارتفاع إ52.0

مليون دينار كويتي    7.95مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ    7.89إلى    2019ديسمبر    31االكتتاب قليال للسنة المنتهية في  
في   المنتهية  الرتف2018ديسمبر    31للسنة  نتيجة  االنخفاض  هذا  ويعد  ومصروفات  .  المتكبدة،  التعويضات  صافي  اع 

 %. 12.5استحواذ على عمالء وأخرى، موازية الرتفاع في االيرادات بنسبة 
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، بزيادة بلغت نسبتها  2020مليون دينار كويتي في    11.7إلى    2019مليون دينار كويتي في    9.3ارتفع صافي الربح من   •
الس25.7 فترة  الربح خالل  الزيادة في صافي  أداء االكتتاب.  %. وتعود  ارتفاع  إلى  السنة بصورة رئيسية  تة أشهر من 

ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    9.3صافي ربح بمبلغ  الكويت    –مجموعة الخليج للتأمين  وسجلت  
والزيادة    بفضل ارتفاع أداء االكتتاب  2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    8.6مقارنة بمبلغ    2019

 في عوائد االستثمار. 

 البحرين(  - ش.م.ب. )مجموعة الخليج للتأمين   للتأمين الكويتية  البحرينية  الشركة 

برأس مال بحريني كويتي مشترك. وبفضل هيكل مساهمة    1976تأسست الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.  في عام  
،  2005الشركة، فإنها بمكانة محلية في كل من البحرين والكويت، وهي الشركة الوحيدة التي لديها هذه الميزة. في ديسمبر  

% في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ثم زادت حصة مساهمة  21.4بنسبة  على حصة    مجموعة الخليج للتأمين استحوذت  
، قامت الشركة البحرينية  2017. في  2010% في ديسمبر  56.1وإلى    2008% في  51.2إلى    مجموعة الخليج للتأمين 

تابعة لمجموعة الخليج للتأمين البحرين وبالتعاون مع الشركات ال  –الكويتية للتأمين بتغيير اسمها إلى مجموعة الخليج للتأمين  
 لغرض بناء هوية موحدة. 

% في شركة التكافل الدولية. وفي  67.28، استحوذت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين على حصة بنسبة  2017خالل عام  
 %. 81.94البحرين حصة ملكيتها في الشركة إلى  –، زادت مجموعة الخليج للتأمين 2018ديسمبر 

%  56.1البحرين    –في مجموعة الخليج للتأمين    للشركة المصدرة، بلغت حصة الملكية الفعلية المباشرة  2020ديسمبر    31في  
% من إجمالي  15.6البحرين بنسبة    –مليون دينار كويتي. وساهمت مجموعة الخليج للتأمين    14.3وبلغ رأس المال المدفوع  

 . 2020ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي  للمجموعةاألقساط المكتتبة 

% في  66.5تعمل الشركة في كل أعمال التأمين، وساهمت أعمال التأمين على الممتلكات، والهندسي، والحوادث العامة بنسبة  
البحرين. كما كانت أعمال التأمين على المركبات أكبر مساهم    –إجمالي أقساط التأمين التقليدي المكتتبة لمجموعة الخليج للتأمين  

 %(. 35% يليها التأمين على الحياة والصحي ) 39فظة التأمين التكافلي بنسبة  في مح

 البحرين هي الشركة الرائدة في سوق التأمين التكافلي من حيث إجمالي األقساط المكتتبة. –تعد مجموعة الخليج للتأمين 

،  2835، طريق 2775الكويتية للتأمين  البحرين هو برج الشركة البحرينية –عنوان المكتب المسجل لمجموعة الخليج للتأمين 
فروع في البحرين وفرع وحيد في دولة الكويت، ويعمل    5، منطقة السيف، مملكة البحرين. وتعمل الشركة من خالل  428قطعة  

 موظف.  164بها 

 

 مليون دينار كويتي الملخص المالي:
ديسمبر    31كما في  

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

     

 143.7 167.2 163.1  إجمالي األصول  

 65.4 65.8 69.2  إجمالي األقساط المكتتبة

 4.0 4.2 5.6  صافي إيرادات االكتتاب

 2.6 2.3 3.1  صافي الربح  

، وهو  2020مليون دينار كويتي في  69.2إلى  2019مليون دينار كويتي في  65.8ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة من   •
بنسبة   نمواً  يمثل  في  5.2ما  المنتهية  للسنة  وبالنسبة  الممتلكات.  التأمين على  بخدمات  ، 2019ديسمبر    31% مدفوعاً 

مليون دينار   65.4مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  65.8% لتصل إلى 0.6ارتفعت األقساط المكتتبة بنسبة طفيفة بلغت 
 مدفوعاً بأعمال تأمين الممتلكات. 2018ر ديسمب  31كويتي للسنة المنتهية في 

، بزيادة  2020مليون دينار كويتي في    5.6إلى    2019مليون دينار كويتي في    4.2ارتفع صافي إيرادات االكتتاب من   •
% بسبب ارتفاع إيرادات االكتتاب من أعمال التأمين على المركبات. وارتفع صافي إيرادات االكتتاب للسنة المنتهية  33.7

مليون دينار كويتي   4.0مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ    4.2% لتصل إلى  6.6بنسبة بلغت    2019ديسمبر    31في  
 .  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

، بزيادة بلغت نسبتها 2020مليون دينار كويتي في    3.1إلى    2019مليون دينار كويتي في    2.3ارتفع صافي الربح من   •
  31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    2.6البحرين صافي ربح بمبلغ    –لخليج للتأمين  %. وسجلت مجموعة ا36.9

بفضل ارتفاع أداء االكتتاب    2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    2.3مقارنة بمبلغ    2019ديسمبر  
 والتراجع في صافي التعويضات المدفوعة. 
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 األردن(  - مجموعة الخليج للتأمين للتأمين ) العربي الشرق  شركة

كشركة مساهمة أردنية عامة، وهي مرخصة للعمل في كافة أعمال التأمين    1996تأسست شركة الشرق العربي للتأمين في عام  
العامة وتقدم حلول تأمينين تشمل الصحي والمركبات والممتلكات والهندسي والحوادث العامة والبحري والطيران. وتشكل عمليات  

يليها المركبات والممتلكات    2020ديسمبر    31% في السنة المنتهية في  58تأمين الصحي أكبر حصة من األقساط بنسبة  ال
 والهندسي والحوادث العامة. 

.  2020ديسمبر    31كما في  للمجموعة  % من إجمالي األقساط المكتتبة  8.0األردن بنسبة    –ساهمت مجموعة الخليج للتأمين  
  31%، وكما في  42.0األردن بنسبة    – البداية على حصة فعلية مباشرة في مجموعة الخليج للتأمين    في   المجموعة استحوذت  

% وبلغ رأس المال  90.4األردن    –في مجموعة الخليج للتأمين    للشركة المصدرة بلغت الحصة الفعلية المباشرة    2019ديسمبر  
 مليون دينار أردني.  21.4المدفوع 

األردن هي الشركة الرائدة في سوق التأمين التكافلي األردني من حيث إجمالي األقساط المكتتبة    –تعد مجموعة الخليج للتأمين  
 وصافي الربح. 

فروع في المملكة األردنية الهاشمية    8األردن في جبل، عمان وتعمل من خالل    –يقع المكتب الرئيسي لمجموعة الخليج للتأمين  
 موظف.  369وبها 

 الملخص المالي: 

 دينار كويتي مليون  
ديسمبر    31كما في  

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

     

 47.0 53.0 55.3  إجمالي األصول  

 36.3 36.7 35.5  إجمالي األقساط المكتتبة

 1.2 3.3 4.6  صافي إيرادات االكتتاب

 (1.0) 1.8 2.5  صافي الربح  

،  2020مليون دينار كويتي في    35.5إلى    2019مليون دينار كويتي في    36.7المكتتبة من  انخفض إجمالي األقساط   •
ديسمبر    31% بسبب انخفاض في أعمال تأمين المركبات. وبالنسبة للسنة المنتهية في  3.4وهو ما يمثل تراجع بنسبة  

  36.3نار كويتي مقارنة بمبلغ  مليون دي   36.7% لتصل إلى  1.2، ارتفعت األقساط المكتتبة بنسبة طفيفة بلغت  2019
مدفوعاً بنمو أعمال تأمين المركبات، مقابل تراجع جزئي في    2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في  

 أعمال التأمين الصحي. 

بزيادة  ،  2020مليون دينار كويتي في    4.6إلى    2019مليون دينار كويتي في    3.3ارتفع صافي إيرادات االكتتاب من   •
للسنة  40.2 إيرادات االكتتاب  المركبات والصحي. وارتفع صافي  تأمين  إيرادات االكتتاب من أعمال  % بسبب ارتفاع 

مليون دينار    1.2مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ    3.3% لتصل إلى  163.3بنسبة بلغت    2019ديسمبر    31المنتهية في  
في   المنتهية  للسنة  وي 2018ديسمبر    31كويتي  وإجمالي  .  التعويضات  صافي  في  التراجع  إلى  اإليجابي  األداء  عود 

 مصروفات الشركة. 

، بزيادة بلغت 2020مليون دينار كويتي في    2.5إلى    2019مليون دينار كويتي في    1.8ارتفع صافي ربح السنة من   •
األردن صافي    –ليج للتأمين  % بسبب تحسن أداء االكتتاب مدعوماً بإيرادات االستثمار. وسجلت مجموعة الخ38.8نسبتها  

مليون دينار كويتي   1.0مقارنة بخسارة بلغت    2019ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    1.8ربح بمبلغ  
في   المنتهية  في صافي  2018ديسمبر    31للسنة  والتراجع  االكتتاب  أداء  ارتفاع  إلى  الربح  في صافي  الزيادة  وتعود   .

 التعويضات المدفوعة. 

 تركيا(  - )مجموعة الخليج للتأمين   غلف سيغورتا

كشركة مساهمة تركية ألعمال    2013تركيا( في عام    -)شركة الخليج للتأمين   Gulf Sigortaتأسست شركة غلف سيغورتا 
% في تورينس  90على حصة بنسبة  مجموعة الخليج للتأمين  ، استحوذت  2016التأمين على الحياة باسم تورينس سيغورتا. في  

، استحوذت  2017وقامت بتغيير اسمها إلى شركة غلف سيغورتا )شركة الخليج للتأمين(. في    Turins Sigortaسيغورتا  
وقامت بدمجها مع غلف    AIG Sigorta% في شركة أيه آي جي سيغورتا  100على حصة بنسبة    مجموعة الخليج للتأمين 

الت  العالمة  وغيرت  للتأمين  سيغورتا،  الخليج  إلى مجموعة  سيغورتا  لـ غلف  العالمة    –جارية  استراتيجية  مع  لتتماشى  تركيا 
للسنة    للمجموعة % من إجمالي األقساط المكتتبة  6.2تركيا بنسبة    –. وساهمت مجموعة الخليج للتأمين  للمجموعة التجارية  

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

% وبلغ  99.2تركيا    –في مجموعة الخليج للتأمين    للشركة المصدرة لية المباشرة  ، بلغت الحصة الفع2020ديسمبر    31في  
 مليون ليرة تركية.  181.2رأس المال المدفوع 
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تركيا في عمليات التأمين لغير الحياة للشركات واألفراد. وتشكل عمليات التأمين للممتلكات    –تعمل مجموعة الخليج للتأمين  
 . 2020ديسمبر  31% كما في 84صة األكبر بحوالي والهندسي والحوادث العامة الح

  256فروع في تركيا ويقع مكتبها الرئيسي في إسطنبول، ويبلغ عدد موظفيها    5تركيا من خالل    –تعمل مجموعة الخليج للتأمين  
 موظف. 

 الملخص المالي: 

 مليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في  

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

     

 54.9 59.7 62.6  إجمالي األصول  

 32.7 28.7 27.5  إجمالي األقساط المكتتبة

 (1.5) 0.5 0.5  صافي إيرادات االكتتاب

 2.9 3.0 3.4  صافي الربح  

،  2020مليون دينار كويتي في    27.5إلى    2019مليون دينار كويتي في    28.7انخفض إجمالي األقساط المكتتبة من   •
% بسبب االنخفاض في أقساط تأمين المركبات والممتلكات والهندسي والحوادث العامة على  4.4وهو ما يمثل تراجع بنسبة  

. وبالنسبة للسنة  2020% في بداية  19.7وانخفاض عملة الليرة التركية للدينار الكويتي بمعدل    19-خلفية جائحة كوفيد
مليون دينار كويتي    28.7% لتصل إلى  12.1يضاً األقساط المكتتبة بنسبة  ، انخفضت أ2019ديسمبر    31المنتهية في  
 مدفوعاً بسبب خسائر تحويل عمالت أجنبية.   2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    32.7مقارنة بمبلغ  

، بزيادة بلغت 2020كويتي في  مليون دينار    3.4إلى    2019مليون دينار كويتي في    3.0ارتفع صافي ربح السنة من   •
االستثمار.  12.0نسبتها   عائدات  وارتفاع  المدفوعة  التعويضات  في صافي  التراجع  إلى  السنة  الزيادة خالل  وتعود   .%

  31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    3.0% ليصل إلى  5.3وارتفع صافي ربح غلف سيغورتا بصورة طفيفة بنحو  
 . 2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في  2.9ي ربح بلغ مقارنة بصاف 2019ديسمبر 

 مصر(  -المجموعة العربية المصرية للتأمين )مجموعة الخليج للتأمين  

كشركة تأمين مصرية لغير الحياة، وهي عضو في االتحاد المصري    1993تأسست المجموعة العربية المصرية للتأمين في عام  
% في المجموعة العربية المصرية للتأمين وغيرت  94.9على حصة بنسبة  الشركة المصدرة  ستحوذت  ، ا2005للتأمين. في  

 .  2017في عام للمجموعة  مصر لتتماشى مع استراتيجية العالمة التجارية   –اسمها إلى مجموعة الخليج للتأمين  

،  2020ديسمبر  31. وكما في  للمجموعة% من إجمالي األقساط المكتتبة 5.9مصر بنسبة   –ساهمت مجموعة الخليج للتأمين 
  315% وبلغ رأس المال المدفوع  99.0مصر    –في مجموعة الخليج للتأمين    للجهة المصدرة بلغت الحصة الفعلية المباشرة  

 مليون جنيه مصري. 

هندسي والحوادث  مصر في عمليات التأمين لغير الحياة. وتساهم عمليات التأمين للممتلكات وال  –تعمل مجموعة الخليج للتأمين  
 . 2020ديسمبر  31% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 64العامة الحصة األكبر بما يزيد عن  

فرع في مصر ويقع مكتبها الرئيسي في هليوبوليس، ويبلغ عدد موظفيها   23مصر من خالل    –تعمل مجموعة الخليج للتأمين  
 موظف.  312

 الملخص المالي: 

 مليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في  

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

 30.5 40.6 49.7  إجمالي األصول  

 18.4 20.4 26.2  إجمالي األقساط المكتتبة

 1.3 1.1 1.5  صافي إيرادات االكتتاب

 2.7 2.9 3.3  صافي الربح  

، وهو  2020مليون دينار كويتي في  26.2إلى  2019كويتي في مليون دينار  20.4ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة من   •
% بسبب نمو األقساط لعدد من الوثائق الرئيسية ألعمال الممتلكات. وبالنسبة للسنة المنتهية في  28.3ما يمثل زيادة بنسبة  

  18.4ة بمبلغ  مليون دينار كويتي مقارن   20.4% لتصل إلى  10.9، ارتفعت األقساط المكتتبة بنسبة  2019ديسمبر    31
 مدفوعاً بالحصول على عدد من الحسابات الكبيرة.  2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 
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مليون دينار كويتي في   1.5إلى    2019مليون دينار كويتي في    1.1% من  32.5ارتفع صافي إيرادات االكتتاب بنسبة   •
  31لهندسي. وانخفض صافي إيرادات االكتتاب للسنة المنتهية في  ، بسبب ارتفاع إيرادات االكتتاب من أعمال ا2020
مليون دينار كويتي للسنة المنتهية    1.3مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ    1.1% ليصل إلى  10.4إلى بنحو    2019ديسمبر  

 . 2018ديسمبر  31في 

، بزيادة بلغت 2020ار كويتي في  مليون دين   3.3إلى    2019مليون دينار كويتي في    2.9ارتفع صافي ربح السنة من   •
% ليصل إلى  7.5مصر بنحو    - % بسبب تحسن أداء االكتتاب. وارتفع صافي ربح مجموعة الخليج للتأمين  12.6نسبتها  

مليون دينار كويتي للسنة    2.7مقارنة بصافي ربح بلغ    2019ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    2.9
 ، وهذه الزيادة في صافي الربح تعزي إلى تحسن النتائج الفنية وإيرادات االستثمارات. 2018 ديسمبر  31المنتهية في 

 الجزائر(  -الشركة الجزائرية للتأمينات )مجموعة الخليج للتأمين  

في   مساهمة جزائرية  للتأمينات كشركة  الجزائرية  الشركة  في    1998تأسست  العامة.  التأمين  أنشطة  بممارسة  لها  ومصرح 
ديسمبر   31% في الشركة الجزائرية للتأمينات. وكما في 51.0على حصة بنسبة   مجموعة الخليج للتأمين، استحوذت 2015
المباشرة  2020 الفعلية  الحصة  بلغت  المصد،  للتأمين    رةللشركة  الخليج  المال  51.0الجزائر    –في مجموعة  % وبلغ رأس 

 مليار دينار جزائري.  2المدفوع 

الجزائر في كل أنشطة غير الحياة، باستثناء الصحي. ويشمل التأمين على المركبات الحصة    –تعمل مجموعة الخليج للتأمين  
 . 2020ديسمبر  31% كما في 56األكبر بحوالي 

  248فروع في كل أرجاء الجزائر، ومكتبها الرئيسي في حسين داي، ويعمل بها    8الجزائر    –ج للتأمين  لدى مجموعة الخلي 
 موظف. 

ديسمبر   31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في  11.1الجزائر إجمالي أقساط مكتتبة بمبلغ  –سجلت مجموعة الخليج للتأمين 
 . للمجموعة % من إجمالي األقساط المكتتبة2.5بما يمثل  2020

 حياة مصر(   –الشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة )مجموعة الخليج للتأمين 

وتعمل كشركة تأمين على الحياة. تخضع    2006تأسست الشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة كشركة للتأمين التكافلي في  
  مجموعة الخليج للتأمين ، استحوذت  2010شرعية. في عام  الشركة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية مصر ولجنة الرقابة ال

 % في الشركة. 59.5مصر على حصة بنسبة  –مع مجموعة الخليج للتأمين 

%  61.3حياة مصر    –في مجموعة الخليج للتأمين    للشركة المصدرة ، بلغت الحصة الفعلية المباشرة  2020ديسمبر    31في   
 مليون جنيه مصري.  200وبلغ رأس المال المدفوع 

  426فروع في كل أرجاء مصر، ومكتبها الرئيسي في هليوبوليس، ويعمل بها    7حياة مصر    –لدى مجموعة الخليج للتأمين  
 موظف. 

ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    15.2بمبلغ  حياة مصر إجمالي أقساط مكتتبة    – سجلت مجموعة الخليج للتأمين  
 % من إجمالي األقساط المكتتبة للمجموعة، وتحققت كل هذه األقساط من عمليات التأمين على الحياة والصحي. 4بما يمثل    2020

 سوريا(  - للتأمين )مجموعة الخليج للتأمين  الكويتية السورية الشركة 

وتعمل    2016سوريا( كشركة مساهمة سورية في عام    –لكويتية للتأمين )مجموعة الخليج للتأمين  تأسست الشركة السورية ا
 % )مباشرة وغير مباشرة(. 54.4حصة بنسبة   مجموعة الخليج للتأمين كشركة تأمين عامة، وتملك فيها 

فروع في الدولة    3في دمشق ولديها  مليار ليرة سورية، وتعمل من خالل مكتبها الرئيسي    1.06يبلغ رأس المال المدفوع للشركة  
 موظف.  61وبها 

 العراق(  –شركة دار السالم للتأمين )مجموعة الخليج للتأمين 

مجموعة  ، وتملك فيها  2000العراق( كشركة تأمين خاصة في عام    –تأسست شركة دار السالم للتأمين )مجموعة الخليج للتأمين  
 مليار دينار عراقي.  7(. يبلغ رأس المال المدفوع للشركة % )حصة مباشرة79.9حصة بنسبة   الخليج للتأمين

 موظف.  14تمارس الشركة كل أنشطة التأمين كشركة تأمين عامة من خالل مكتبها الرئيسي في بغداد ولديها فرعين وبها 
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 لبنان(  – شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين )مجموعة الخليج للتأمين 

. في  1991لبنان( كشركة مساهمة لبنانية في عام  –لتأمين وإعادة التأمين )مجموعة الخليج للتأمين تأسست شركة فجر الخليج ل
. تملك  International Trust Insurance Companyاندمجت الشركة مع شركة ترست العالمية للتأمين  2003عام  

لبنان –% )مباشرة وغير مباشرة( في الشركة. يبلغ رأس المال المدفوع لمجموعة الخليج للتأمين 92.7حصة بنسبة  المجموعة 
 مليار ليرة لبنانية. 7.14

 موظفين. 4تمارس الشركة كل أنشطة التأمين كشركة تأمين عامة من خالل مكتبها الرئيسي في بيروت وبها 

 

 واستراتيجيتها نبذة عن أعمال الشركة  

 أنشطة األعمال الرئيسية 

هي الشركة القابضة لعدد من الشركات التابعة والزميلة التي تعمل بصورة رئيسية في أنشطة التأمين مجموعة الخليج للتأمين  
من بين أكبر مجموعات التأمين وأكثر تنوًعا في منطقة الشرق األوسط  مجموعة الخليج للتأمين   وتقديم الخدمات ذات الصلة. 

وشمال إفريقيا، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق في الكويت واألردن والبحرين، وحضور قوي في مصر وتركيا والجزائر. عالوة  
ئر واإلمارات العربية المتحدة. تهدف  عمليات في سوريا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والجزا  للمجموعةعلى ذلك،  
لالستحواذ على وإنشاء أعمال في نشاطات التأمين، وتطويرها لبيعها في المستقبل بناء على اختيارات مدروسة بهدف    المجموعة

 . المجموعةعلى اإليرادات من األعضاء اآلخرين في الشركة المصدرة تعظيم القيمة العائدة للمساهمين. تعتمد 

وثائق التأمين الصحي والمركبات والممتلكات والحوادث والحياة والهندسي والبحري. فيما يلي    عة الخليج للتأمين مجموتصدر  
 : للشركة المصدرةنظرة عامة حول خطوط أعمال الشركات التابعة والزميلة 

لمنطقة الجغرافية المحددة.  يقدم التأمين الصحي تغطية صحية شاملة لألفراد والشركات )وثائق جماعية( داخل وخارج ا  : الصحي
،  الشركةتكاليف الخدمات الصحية للشخص المؤمن عليه )المستفيد( من خالل شبكة موردي الخدمات الذين تعينهم    الشركةوتغطي  

 ووفقاً للشروط واألحكام والقيود المنصوص عليها في وثيق التأمين. 

% من إجمالي األقساط المكتتبة  54.6وأرباحها، بنسبة بلغت    المجموعةيعتبر التأمين الصحي هو المصدر الرئيسي إليرادات  
 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للمجموعة

بدفع تعويضات عند حدوث أي    الشركة تغطي وثيقة التأمين ضد الغير أو الشامل التزامات المركبات، حيث تقوم    : المركبات
 وف ضمن حدود المنطقة الجغرافية المحددة.  أضرار تغطيها الوثيقة خالل االستخدام أو الوق 

  للمجموعة % من إجمالي األقساط المكتتبة  12.4بنسبة بلغت    المجموعة يعتبر تأمين المركبات هو ثاني أكبر مصدر إليرادات  
 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

حال وقوع أي أضرار مادية أو خسارة. ويمكن أن تشمل  تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات و/أو أي جزء منها في  : الممتلكات 
الممتلكات المباني )بما في ذلك تركيبات وكمليات المالك( والماكينات والمعدات واألجهزة واألدوات والمخزون )المنتجات والمواد  

 وقطع الغيار( واألثاث والمتعلقات الشخصية. 

  للمجموعة % من إجمالي األقساط المكتتبة  13.2بنسبة بلغت    مجموعة اليعتبر تأمين الممتلكات ثالث أكبر مصدر إليرادات  
 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

يُعرف تأمين الحوادث بمجال التأمينات التخصصية ويمكن تعريفه بالمخاطر التي ال تدخل في نطاق التأمينات    الحوادث العامة:
باإلصابات البدنية الناتجة عن الحوادث، ولذلك تشمل تأمين الحوادث الشخصية  األخرى. تختص تأمينات الحوادث بشكل رئيسي  

وإصابات العمال. تعتبر تأمينات المسؤوليات جزء رئيسي من تأمينات الحوادث وهي مرتبطة بالمسؤولية تجاه الغير عن األضرار  
 البدنية وأضرار الممتلكات نتيجة أنشطة المؤمن له.  

ولية تجاه الغير، ومسؤولية المنتجات، ومسؤولية رب العمل، والمسؤولية المهنية ومسؤولية األخطاء  وتشمل المسؤوليات المسؤ
الطبية وفيما يتعلق بالمخاطر التي ال تدخل في نطاق التأمينات التقليدية مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على 

كمخاطر خيانة األمانة وتأمين األموال وتأمين مخاطر البنوك وغيرها. أما  الممتلكات فهي تؤّمن عادة ضمن تأمينات الحوادث  
تأمين مسؤولية أعضاء   السايبر )األمن اإللكتروني(،  تأمين  الحوادث مثل  تأمينات  تدخل في نطاق  الناشئة والجديدة  التأمينات 

 .مجلس اإلدارة وتأمين ضمان السداد/الدفع لحماية الحساب الدائن

هذا النوع من التأمينات وثائق تأمين السفر التي تقدم تغطية للمصروفات الطبية والمصروفات األخرى التي قد تنتج كما يشمل  
 عن الحوادث خالل السفر. 

 . 2020ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    للمجموعة % من إجمالي األقساط المكتتبة  6.0بلغت نسبة تأمين الحوادث العامة  
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المتوقعة    ثائق تقدم والحياة:   الحياة غير  تغيرات/تقلبات  تحميهم من  تعويضات  وأسرهم  للمستفيدين  وثائق  الحياة  التأمين على 
كالوفاة واإلعاقة.  كما يشمل خطة األعمال برنامج "ذخر" الذي يمكن العميل من تخصيص محفظة استثمارية خاصة به مع  

 ية المحلية والعالمية، مع خطط تخارج مرنة. مجموعة متنوعة ومختارة بعناية من الصناديق االستثمار

 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في   للمجموعة% من إجمالي األقساط المكتتبة  5.0بلغت نسبة التأمين على الحياة 

ت واآلالت.  توفر الهندسة حماية شاملة وكافية ضد الخسارة أو الضرر الذي يلحق بمشاريع البناء / اإلنشاء والمعدا الهندسي:  
 كما أنها تحمي من مطالبات طرف ثالث عن أي ضرر جسدي أو ضرر في الممتلكات أثناء تنفيذ مشروع البناء / االنتصاب. 

 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للمجموعة% من إجمالي األقساط المكتتبة  6.4بلغت نسبة تأمين الهندسي 

البحر البحري:   التأمين  تغطيات شاملة توفر وثائق  أو  الثالث  بتغطيات أساسية مثل التزامات الطرف  تبدأ  تغطيات مختلفة   ي 
تتضمن جميع الممتلكات البحرية من قوارب بمختلف أنواعها أو يخوت بحرية، وتوفر تغطية جميع المخاطر سواء بسبب وقوع  

ائر في الهيكل أو اآلالت أو المعدات المالحية  حادث أو تلف أو غير ذلك من األمور التي تؤدي إلى فقدان القارب أو حدوث خس
 .والكهربائية

 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للمجموعة% من إجمالي األقساط المكتتبة  2.3بلغت نسبة التأمين البحري 

للتأمين ، أسست  2008في عام   الح  مجموعة الخليج  التأمين على  لتقديم منتجات  التكافلي  للتأمين  ياة وغير الحياة وفقاً  وحدة 
حالياً عمليات التأمين التكافلي في الكويت والبحرين ومصر. وتساهم منتجات    المجموعةألحكام الشريعة اإلسالمية. وتمارس  

 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في   للمجموعة% من إجمالي األقساط المكتتبة 8.6التأمين التكافلي بنسبة 

 اإلقليمي: الحضور  

 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل شركاتها التابعة والزميلة التالية: 11تعمل الشركات في 

 الشركة التابعة / الزميلة  الدولة 

 الكويت 

 شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين   •

 شركة األرجان العالمية العقارية  •

 الشركة المتحدة للشبكات  •

  البحرين
 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين  •

 لخدمات التأمين المساندة  360شركة هلث  •

 مصر

 مصر   - مجموعة الخليج للتأمين •

 الشركة المصرية للتأمين التكافلي  •

 الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات  •

 العربي للتأمين  الشرق شركة • األردن

 سيغورتا غلف  • تركيا

  الجزائر
 الجزائر   -مجموعة الخليج للتأمين  •

 الشركة الجزائرية الخليجية للتأمين على الحياة  •

 الشركة السورية الكويتية للتأمين  • سوريا

 شركة دار السالم للتأمين  • العراق 

 شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين • لبنان 

 التكافلي شركة البروج للتأمين  • السعودية 

 الالينس للتأمين  شركة • اإلمارات 
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 إستراتيجية األعمال 

 : المجموعةفيما يلي العناصر األساسية الستراتيجية 

تعزيز االبتكار في المنتجات والتوزيع لتكون من بين أكبر خمس شركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من   •
السوق: إستراتيجية    حيث حصة  للتأمينتتمثل  الخليج  اإلقليمي عن طريق زيادة    مجموعة  السوق  أن تصبح رائدة  في 

جهة واحدة لتلبية كافة احتياجات التأمين لعمالئها. وتعلب إستراتيجية التحويل    المجموعةتركزيها على العمالء، وأن تصبح  
االستهالكية الرقمية )الصحة والحياة والمركبات والسفر    والتي تشمل قنوات التوزيع الرقمي والمنتجات  للمجموعةالرقمي  

تطوير في  حيوياً  دوراً  الرقمية،  المطالبات  وخدمات  العمالء.    والمنازل(  تركز على  استحوذت  مؤسسة  الغرض،  ولهذا 
للتأمين الخليج  بنسبة    مجموعة  في  9.6على حصة   %Yallacompare  مقارنة في  الرائدة  الشركات  إحدى  وهي   ،

حالياً في مرحلة التنفيذ لتكنولوجيا المعلومات عن البد للمركبات في الكويت    المجموعة التأمين في الشرق األوسط. ومنتجات  
ومصر واألردن والجزائر، وقامت بوضع خطة متعددة المراحل لبرنامج إدارة العالقات مع علمائها بغية التعمق في معرفة  

 السلوك الشرائي للعمالء. 

التوسع في حضورها    مجموعة الخليج للتأمينتواصل    ات غير عضوية لدعم تطوير المنتجات والسوق:استخدام استراتيجي  •
الجغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل عمليات االستحواذ لتنويع عروض المنتجات، وبصفة رئيسية  

الم القدرة  التكافلي ضمن حدود  والتأمين  الحياة  التأمين على  أعمال  وتقوم  للمجموعة الية  في  بصفة خاصة    المجموعة . 
بتطبيق استراتيجيات النمو غير العضوية للتخارج من أعمال التأمين التكافلي في الكويت والبحرين ومصر. إضافة إلى  

لتعزيز عالمتها التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل تطبيق    المجموعةعمليات االستحواذ، تتطلع  
 مة موحدة وتسويق إقليمي رقمي وتحسين أسلوبها لخدمة الحسابات اإلقليمية متعددة الدول.  عال

  تحسين مركزها وسمعتها في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لزيادة النمو في هذه المناطق:  •
تحديد فرص النمو وتحقيق عائدات جذابة    في مركز جيد بفضل شبكة عالقات أعمالها وسمعتها في   مجموعة الخليج للتأمين

لدخول أسواق جديدة بأعمالها الحالية وفي نفس الوقت اقتناص الفرص الجديدة التي من    المجموعةمن أعمالها. وتسعى  
بصورة خاصة بتطوير أعمال في الدول التي تكون الفرص    مجموعة الخليج للتأمين شأنها تحقيق عائدات جذابة. وتهتم  

 حالياً.   المجموعةالسوق مماثلة لألسواق التي تعمل فيها وديناميكات 

التأمين:  • الشراكات والزماالت بدعم من تكنولوجيا  التشغيلي من خالل  التميز  الدعم )مثل    تحقيق  نظراً ألهمية وظائف 
تكنولوجيا المعلومات والخدمات األكتورارية والقانونية وااللتزام ومراكز االتصال والموارد البشرية( في عمليات التأمين، 

تسعى إلنشاء مركز للتميز من خالل إما إنشاء كيان خدمي جديد أو تنظيم اإلدارات الحالية،    مجموعة الخليج للتأمين فإن  
من خالل ذلك إلعادة هندسة نموذج أعمالها وضم استراتيجياتها الرئيسية الرقمية التي تمكنها من    المجموعةيث تسعى  ح

بتنفيذ مركز    المجموعةترشيد التكاليف في مختلف اإلدارات، ومن ثم تحسين مهارات وقدرات فرق العمل. ولذلك، قامت  
  في إنشاء مراكز مماثلة. الخدمات المشتركة في البحرين، وقطع شوطاً كبيراً 

 

 قواعد الحوكمة 

 عدد من اللجان لتطبيق ممارسات حوكمة الشركات، وهذه اللجان هي:  ة الشركة المصدرشكلت 

 لجنة التدقيق

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال، الكويت. ويتمثل الغرض  
 إنشاء اللجنة في تنفيذ المسؤوليات الرئيسية المتعلقة بما يلي: من 

ضمان  مراجعة البيانات المالية دورياً قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة بهدف   •
 عدالة وشفافية التقارير المالية. 

ويراعى عند  • أتعابهم،  وتحديد  تغييرهم  أو  الخارجيين  الحسابات  تعيين مراقبي  إعادة  أو  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
 ية بالتعيين التأكد من استقالليتهم ومراجعة خطابات تعيينهم.التوص

عدا التي تقتضيها مهنة   المجموعةمتابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى   •
 التدقيق. 

 تم في شأنها.  ومتابعة ما  للمجموعةدراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية  •

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.  •

 وإعداد تقارير تتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.   المجموعةتقييم مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل   •

من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة    المجموعةاإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي في   •
 من قبل مجلس اإلدارة. 
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 إدارة التدقيق الداخلي. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء  •

 مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء المالحظات عليها.  •

مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة   •
 في التقارير. 

 لرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.مراجعة نتائج تقارير الجهات ا •

 بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات المتعلقة بها.   المجموعة التأكد من التزام  •

 أعضاء اللجنة: 
 عبد اإلله محمد رفيع معرفي، رئيس اللجنة  -
 جين كلوتير، عضو اللجنة  -
 عبد هللا محمد المنصور، عضو اللجنة -

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ألداء المسؤوليات والصالحيات والمهام التالية: 

 التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية •

المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وكذلك استقطاب الراغبين في شغل  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من   •
 المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات. 

 وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.  •

لالن  • ترشيحهم  وإعادة  المستقلين  األعضاء  ترشيح  صفة  اقتراح  انتفاء  عدم  من  والتأكد  العامة،  الجمعية  بواسطة  تخابات 
 االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل. 

 وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.  •

وا • منها  المرجوة  األهداف  تحقيق  في  فاعليتها  مدى  وتقييم  المكافآت،  منح  لسياسة  )سنوية(  الدورية  في  المراجعة  لمتمثلة 
 . المجموعةاستقطاب الكوادر البشرية والحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة المهنية والقدرات الفنية الالزمة للرفع من شأن 

 التحقق من توافر المستوى المناسب لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   •

 أعضاء اللجنة: 
 عبد هللا محمد المنصور، رئيس اللجنة -
 سعود الحسن، عضو اللجنة خالد  -
 عبد اإلله محمد رفيع معرفي، عضو اللجنة  -

 لجنة إدارة المخاطر 

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر، ألداء المسؤوليات والصالحيات والمهام التالية: 

إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات   •
 . المجموعةوالسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة 

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  •

 . المجموعة ياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تقييم النظم واآلليات المتعلقة بتحديد وق •

لهذا    المجموعة ، والتأكد من عدم تجاوز  المجموعةمساعدة مجلس اإلدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في   •
 المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة 

 طر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخا •

 للمخاطر.  المجموعةالتأكد من استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض  •

 ، والعمل على زيادة وعي العاملينبالمجموعةالتأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة   •
 بثقافة المخاطر وإدراكهم لها. 

 .المجموعة ، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة  المجموعةإعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها   •

 . المجموعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة بالمخاطر والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في  مراجعة  •
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 أعضاء اللجنة: 
 عبد اإلله محمد رفيع معرفي، رئيس اللجنة  -
 جين كلوتير، عضو اللجنة  -
 عبدهللا محمد المنصور، عضو اللجنة  -

 

 إدارة الشركة 

 مجلس إدارة الشركة المصدرة 

  للشركة المصدرة من عشرة أعضاء. كما ينص النظام األساسي    الشركة المصدرة وفقاً لنظامها األساسي، يتألف مجلس إدارة  
على انتخاب كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لفترة ثالث سنوات، ويجوز إعادة  

مجلس اإلدارة صالحية تعيين وعزل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في أي وقت،    انتخابه بعد انتهاء تلك الفترة. ولدى 
 شريطة تحقيق النصاب المطلوب بموافقة ثالثة أعضاء. 

فيما يلي أعضاء مجلس اإلدارة، حيث تم إعادة انتخاب كل عضو منهم لفترة ثالث سنوات في اجتماع الجمعية العامة السنوية  
 دولة الكويت.  13011الصفاة  1040. عنوان عمل كل عضو هو ص.ب. 2020مارس  23بتاريخ 

 سنة(   67العمر  –فرقد عبد هللا الصانع )رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات األسواق التجارية  •
 عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت )القابضة(  •
 عضو مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة  •
 إدارة شركة األرجان العالمية العقارية. عضو مجلس  •

 سنة(   67العمر  –فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 (، اإلمارات  OSNرئيس مجلس إدارة شركة بانثر ميديا )  •
 الرئيس الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم، الكويت  •
 بضة، الكويتنائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي( لشركة مشاريع الكويت القا •
 نائب رئيس مجلس اإلدارة لبنك الخليج المتحد، البحرين •
 نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة الخليج المتحد القابضة، البحرين  •
 ، الكويت لمجموعة الخليج للتأميننائب رئيس مجلس اإلدارة  •
 نائب رئيس مجلس اإلدارة للبنك األردني الكويتي، األردن  •
 سسة مشاريع الخير، الكويت نائب رئيس مجلس اإلدارة لمؤ •
 نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شركات منتجات األلبان واألغذية )سدافكو(، السعودية  •
 عضو مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، مصر  •
 عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية، الكويت  •

 ( سنة  68العمر   –خالد سعود الحسن )عضو مجلس اإلدارة التنفيذي 

 لمجموعة الخليج للتأمين الرئيس التنفيذي  •
 رئيس االتحاد الكويتي للتأمين، الكويت •
 لمجموعة الخليج للتأمينعضو مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة   •
 عضو مجلس إدارة االتحاد العربي للتأمين، مصر •
 عضو مجلس إدارة الشركة العربية إلعادة التأمين، لبنان  •

 سنة(  60العمر  –خسروشاهي )عضو مجلس اإلدارة بيجان 

 الرئيس التنفيذي لشركة فيرفاكس إنترناشيونال، لندن، المملكة المتحدة  •
 عضو مجلس اإلدارة )ممثالً لشركة فيرفاكس فايننشال هولدنجز ليمتد( في الشركات التالية:  •

o الكويت الخليج للتأمين  مجموعة ، 
o  التأمين، الكويت شركة الخليج للتأمين وإعادة 
o الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، البحرين 
o  المجموعة العربية المصرية، مصر 
o شركة الشرق العربي للتأمين، األردن 
o Gulf Sigorta تركيا ، 
o  الالينس للتأمين، اإلمارات  شركة 
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o البنك األردني الكويتي، األردن 
o  البنك التجاري الدولي، مصر 
o Colonnade Insurance بورج ، لكسم 
o Southbridge Compañía de Seguros Generales شيلي ، 
o La Meridional Compañía Argentina de Seguros  األرجنتين ، 
o SBS Seguros Colombiaكولومبيا ، 

 سنة(  57العمر  –جين كلوتير )عضو مجلس اإلدارة  

 والمؤسسات الصناعية نيابة عن فيرفاكس. عضو مجلس اإلدارة لعدد من الشركات التابعة لشركة فيرفاكس،   •

 سنة(   42العمر  –كوين ماكلين )عضو مجلس اإلدارة روبرت 

، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس  Hamblin Watsa Investment Counselنائب الرئيس في   •
 فايننشال

 ، الكويت مجموعة الخليج للتأمينعضو مجلس إدارة  •
 ، جنوب إفريقياAFGRI Ltdكة عضو مجلس اإلدارة لشر •
 ، الواليات المتحدة األمريكيةAPR Energyعضو مجلس اإلدارة لشركة  •
 ، كنداFairfax Africa Holdingsعضو مجلس اإلدارة لشركة  •

 سنة(   92العمر  –عبد العزيز سعود الفليج )عضو مجلس اإلدارة المستقل 

 الفليج. يدير شركته الخاصة، مؤسسة عبد العزيز سعود  •
 له مشاركات فعالة في مؤسسات الخدمات االجتماعية في الكويت.  •

 سنة(  67العمر   –عبد اإلله محمد رفيع معرفي )عضو مجلس اإلدارة المستقل 

 رئيس مجلس إدارة مجموعة معرفي.  •
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة األولى للفنادق ش.م.ك.م.  •

 سنة(  62العمر  – مجلس اإلدارة المستقل عبد هللا محمد المنصور )عضو 

 شغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمان لالستثمار.  •
 شغل مناصب إدارية عليا في عدة بنوك مثل البنك التجاري الكويتي وبيت التمويل الكويتي.  •
 ادق وشركة كاب كان عضًوا في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة مثل شركة االستثمارات الوطنية وشركة الفن  •

 كورب لالستثمار. 
 

   سنة( 50 –الشيخة دانا ناصر صباح األحمد الصباح )عضو 

 الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة.  •
 مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة األمريكية، الكويت.  •
 رئيس الشركة المتحدة للتعليم، الكويت.  •
 

 ومصالحهم الخاصة أو مهامهم األخرى. الشركة المصدرة  ال يوجد تعارض في المصالح بين مهام األشخاص أعاله تجاه 

 ال توجد عالقات العائلين بين أعضاء مجلس اإلدارة. 

كنسبة مئوية من  الشركة المصدرة يبين الجدول التالي عدد وحصص األسهم المملوكة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة 

قامت شركة األماكن المتحدة للعقارات بتغيير ممثلها ليصبح الشيخة دانا ناصر      :2020ديسمبر  31مالها كما في رأس 
 . 2020نوفمبر  01صباح األحمد الصباح بدالً من السيد/ محمود على الصانع بتاريخ 

 

   صباح األحمد الصباح بدالً من السيد/ محمود على الصانع  قامت شركة األماكن المتحدة للعقارات بتغيير ممثلها ليصبح الشيخة دانا ناصر

 . 2020نوفمبر  01بتاريخ 
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 مباشرة 
غير مباشرة من خالل  

 خيارات أسهم قائمة  مديري محافظ 

 سهم  % سهم  % سهم  

      أعضاء مجلس اإلدارة 

 - - - 0.23 462,619 عبد هللا محمد المنصور 

 - - - 0.055 110,249 عبد العزيز سعود الفليج

 - - - 0.001 1,076 عبد اإلله محمد رفيع معرفي 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

إدارة   المصدرة  اقترح مجلس  في  الشركة  المنتهية  للسنة  تم    185,000بمبلغ    2020ديسمبر    31تعويضات  دينار كويتي، 
 . 2021مارس  30الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 

  2020مارس    23نعقدة بتاريخ  الم  2019ديسمبر    31اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم للسنة المنتهية في  
 دينار كويتي.  185,000مكافأة لمجلس اإلدارة بمبلغ 

وأتعاب مجلس اإلدارة المتوقعة للسنة    2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في الشركة المصدرة  فيما يلي تعويضات مجلس إدارة  
 : 2021ديسمبر  31في وأتعاب مجلس اإلدارة المتوقعة للسنة المنتهية   2020ديسمبر  31المنتهية في 

 تعويضات مجلس اإلدارة 

أتعاب أعضاء مجلس  
  2019اإلدارة لسنة 
  2020لدفعها في  

 )دينار كويتي( 

أتعاب أعضاء مجلس  
  2020اإلدارة لسنة 

)دينار    2021لدفعها في  
 كويتي( 

أتعاب أعضاء مجلس  
اإلدارة التقديرية لسنة  

  2022لدفعها في  2021
 )دينار كويتي( 

 

  50,000 50,000 50,000 هللا الصانعفرقد عبد 

  15,000 15,000 15,000 فيصل حمد العيار

  15,000 15,000 15,000 خالد سعود الحسن 

  15,000 15,000 15,000 بيجان خسروشاهي

  15,000 15,000 15,000 جين كلوتير

  15,000 15,000 15,000 كوين ماكلين 

  - -  15,000محمود علي الصانع

   - 15,000 15,000الشيخة دانا ناصر صباح األحمد

  15,000 15,000 15,000 عبد العزيز سعود الفليج

  15,000 15,000 15,000 عبد اإلله محمد رفيع معرفي 

  15,000 15,000 15,000 عبد هللا محمد المنصور 

 

 تعويضات اإلدارة العليا 

)الشركة األم( )والتي تشمل أعضاء مجلس    للشركة المصدرةيبين الجدول التالي المزايا المدفوعة أو المستحقات لإلدارة العليا  
ويتضمن الجدول المزايا أو المستحقات   اإلدارة بالنسبة لخدمات اللجان الخاصة والمدير العام التنفيذي وكبار المديرين اآلخرين(

 : 2021ديسمبر  31يا للشركة المصدرة للسنة المالية المنتهية في المتوقعة لإلدارة العل

تعويضات اإلدارة العليا )دينار  
 ( كويتي

  31للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر 

  31للسنة المنتهية في 
 2020ديسمبر 

 للسنة المنتهية في  
 2021ديسمبر  31

 

قصيرة   أخرى  ومزايا  رواتب 
 247,578 584,892 األجل  

655,592  

  302,748 600,392 154,301 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  958,340 847,970 739,193  المجموع
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 تصديق مجلس اإلدارة للبيانات المالية 
من قبل الجمعية   2020ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31تمت مراجعة واعتماد النتائج المالية للفترتين المنتهيتين في 

  2012لسنة  25وفقاً لقانون الشركات رقم   للشركة بعرض النتائج المالية  الشركة . وتم إلزام مجلس إدارة للشركة العمومية 
سؤولية. بإصدار قانون الشركات، وقبل مجلس اإلدارة هذه الم 2016لسنة  1م وتعديالته، والي حل محله الحقاً القانون رق  

 وصف العقود المبرمة بين أعضاء مجلس اإلدارة وأي من الشركات التابعة للشركة المصدرة 

والشركات الزميلة وأعضاء    المجموعةتمثل هذه العقود معامالت مع أطراف ذات عالقة، أي المساهمين الرئيسيين وموظفي  
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، والتي تسيطر عليها تلك األطراف أو تسطير عليها بصورة مشتركة أو تمارس عليها تأثيراً ملموساً.  

 األطراف ذات العالقة مما يلي: وتتكون األرصدة والمعامالت مع 

 2019 2020 

مبالغ مستحقة من   
 عالقة أطراف ذات 

 دينار كويتي 

مبالغ مستحقة إلى  
 عالقة أطراف ذات 

 دينار كويتي 

مبالغ مستحقة من  
 عالقة أطراف ذات 

 دينار كويتي 

مبالغ مستحقة إلى  
 عالقة أطراف ذات 

 دينار كويتي 

     بيان المركز المالي المجمع: 
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  

 2,868 56,562 150 330,964 اإلدارة العليا 
 542,609 1,514,696 1,108,589 1,042,903 أطراف أخرى ذات عالقة 

 1,373,867 1,108,739 1,571,258 545,477 

     
     
 2019 2020 

 أقساط   
 دينار كويتي 

 تعويضات  
 دينار كويتي 

 أقساط  
 دينار كويتي 

 تعويضات  
 دينار كويتي 

     : المعامالت
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  

 22,792 209,545 13,100 296,896 اإلدارة العليا 
 1,286,728 4,516,787 1,254,900 3,381,297 أطراف أخرى ذات عالقة 

 3,678,193 1,268,000 4,726,332 1,309,520 

تحت السيطرة  تعويضات بعض الودائع والحسابات تحت الطلب لدى جهات ذات  المجموعةإضافة إلى األرصدة أعاله، تملك   *
أيضاً سندات صادرة من    المجموعةدينار كويتي(. ولدى    29,194,150:  2019دينار كويتي )  6,550,178المشتركة بمبلغ  

  4,816,500:  2019دينار كويتي )  4,821,000شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.، وجهة أخرى ذات عالقة بمبلغ  
 دينار كويتي(. 

 حيث يكون ألي عضو مجلس إدارة منفعة شخصية الشركة المصدرة العقود مع 

المقربين معامال التابعة  يجري أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم  الشركات  للتأمين ت مع  الخليج  كعمالء في    لمجموعة 
موظفيها    مجموعة الخليج للتأمينمعامالت وفق أسس وشروط تجارية ضمن السياق العادي ألنشطة الشركة التابعة. وتشجع  

جيعهم على  لتش  المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها على استخدام تلك الخدمات، وقامت بالتفاوض بشأن الخصومات لكل موظفي  
 القيام بذلك. ال تعتبر أي من مثل هذه المعامالت مادية. 

 اإلدارة التنفيذية للشركة المصدرة 

. عنوان أعمال كل  2020ديسمبر    31كما في    للشركة المصدرة يتضمن الجدول التالي بعض المعلومات حول اإلدارة التنفيذية 
 دولة الكويت.  13011الصفاة  1040هو ص.ب.  للشركة المصدرةعضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية 
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 المنصب  العمر  االسم 
سنوات العمل في  

 المجموعة 

عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي   68  خالد سعود الحسن 
 للمجموعة 

42 

 4 مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة )العمليات( 48 فريد جوزيف صابر 

 4 الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة  46 أسامة كمال مصطفى علي كشك 

المدير التنفيذي الفني للمجموعة إدارة اعادة   57 سريدهاران سوندارسان 
 التأمين 

8 

مدير أول للمجموعة إدارة االتصال المؤسسي   49 خالد مشاري السنعوسي 
 وعالقات المستثمرين

13 

 3 مدير فني تنفيذي إدارة تطوير األعمال اإلقليمية 52  سيد عادل 

  – مدير أول للمجموعة ادارة العمليات المالية  45 رامي سليم البركي 
 الخزينة واالستثمار

19 

شريف عبد المؤمن عبد الستار  
 موسى 

لالندماج  مدير اول للمجموعة االدارة االقليمية  38
 واالستحواذ وادارة المشاريع

12 

مدير للمجموعة االدارة اإلكتوارية والمخاطر   ACIA 35أحمد رجب، 
 للمجموعة 

9 

مدير المجموعة إدارة التدقيق الداخلي   37 محمد أحمد سيد إبراهيم
 بالمجموعة 

10 

 ومصالحهم الخاصة أو مهامهم األخرى. الشركة المصدرة  ال يوجد تعارض محتمل في المصالح بين مهام األشخاص أعاله تجاه  

 عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة  - )كيبكو(   شركة مشاريع الكويت )القابضة(خالد سعود الحسن 

، ولديه خبرة في مجاالت  1976يحمل السيد / خالد الحسن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد من جامعة الكويت  
.  1978التأمين واالدارة تتجاوز الثالثين عاماً في العديد من المناصب التنفيذية والقيادية. وقد التحق بشركة الخليج للتأمين في عام  

ورئيس مجلس االدارة لالتحاد    لمجموعة الخليج للتأمينلحسن منصب عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي  ويشغل السيد خالد ا
وعضوية    لمجموعة الخليج للتأمينالكويتي للتأمين )الكويت( وكذلك عضوية مجالس اإلدارة في العديد من الشركات التابعة  

 .التأمين العربية في بيروت مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين وشركة إعادة 

 مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة )العمليات(  - فريد جوزيف صابر 

التنفيذي   الرئيس  مساعد  فريد جوزيف صابر منصب  السيد/  نوفمبر    للمجموعةشغل  منذ  ، وحصل على  2016)العمليات( 
اللبنانية في بيرو ت ودبلوم في التأمين من معهد التأمين المعتمد  بكالوريوس الحقوق وبكالوريوس إدارة األعمال من الجامعة 

(CII) السيد/ فريد صابر رئيس تنفيذي ذو خبرة كبيرة وتاريخ عريق في مجال التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
ا عضو في مجلس  ويمتلك مهارات عدة في إدارة مخاطر الشركات والتأمينات العامة والتعامل مع المطالبات والتقاضي. وهو أيض

الحياة للتأمين على  الجزائرية  الشركة  التكافلي على  Gulf Sigorta وشركة ( AGLIC) إدارة  المصرية للتأمين  والشركة 
 .لمجموعة الخليج للتأمين الحياة، وهي شركات تابعة 

 الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة  - أسامة كمال مصطفى علي كشك 

أسامة كشك   السيد/  القيادية    2017في    موعةبالمجالتحق  التوجيهات  تقديم  مسئول عن  وهو  التنفيذي.  المالي  الرئيس  بصفة 
واالندماج   واالستحواذات  واالستثمار  الخزينة  ادارة  المالي،  والتحليل  التخطيط  المالية،  الشئون  إلى    للمجموعة واالستراتيجية 

المعلومات المالية إلى اإلدارة ومجلس اإلدارة والمساهمين وعن تكامل وتدفق    للمجموعة وتطوير وتنفيذ االستراتيجية المالية  
بالعمل مع الرئيس التنفيذي   وشركاتها    المجموعة في كافة األمور المالية على مستوى    للمجموعة والمؤسسات المالية، ويقوم 

إلى كونه حاصل على العديد  التابعة. السيد/ اسامة حاصل على ماجستير من كلية ماستريخت إلدارة األعمال )الكويت(، باإلضافة  
ومدقق    (CRP)وخبير مخاطر معتمد   (CPA) من الشهادات المهنية من الواليات المتحدة االمريكية مثل محاسب قانوني معتمد

أعمال مشارك معتمد   (CIA) داخلي معتمد  أكثر من  (CABM)ومدير  اسامة كشك  السيد/  يمتلك  الخبرة في    23.  سنة من 
 .وإدارة الخزينة واالستثمار وتدقيق الحسابات المتعلقة بالشئون المالية والمحاسبةالمجاالت 
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 المدير التنفيذي الفني للمجموعة إدارة اعادة التأمين  - سريدهاران سوندارسان 

فني   تنفيذي  مدير  هو  سوندارسان  عل  بالمجموعةالسيد/ سريدهاران  الفنية  التأمين  إعادة  بمهام  العناية  يتولى  مستوى  وهو  ى 
ويرأس اللجان الفنية ولجان العمل. السيد/ سريدهاران حاصل على ماجستير اآلداب في علم االجتماع وماجستير إدارة    المجموعة

بالمملكة   (ACII) ، وزميل معهد التأمين المعتمد(FIII) األعمال )التسويق( من الهند. وهو عضو زميل في المعهد الهندي للتأمين
وزميل في مناصب إعادة التأمين   (CPCU) أيضا على اعتماد المؤمنون المعتمدون للعقارات والحوادث  المتحدة. وهو حاصل 

 .من المعاهد، الواليات المتحدة األمريكية

 مدير أول للمجموعة إدارة االتصال المؤسسي وعالقات المستثمرين  -خالد مشاري السنعوسي  

بلغاريا. بدأ مسيرته    – ة األعمال من الجامعة الوطنية االقتصادية في صوفيا  يحمل السيد/ السنعوسي درجة البكالوريوس في إدار
إلى    2008. انضم السيد/ السنعوسي في عام  2004المهنية في المجال الدبلوماسي حتى تدرج إلى المجال التجاري في عام  

تطوير اإلدارة لتصبح كما هي معروفة  كرئيس إدارة التسويق والعالقات العامة. وقد لعب دور فعال ل  الخليج للتأمين   مجموعة 
حيث أنه عمل على توحيد العالمة التجارية والهوية التجارية    للمجموعة عليه اآلن إدارة االتصال المؤسسي وعالقات المستثمرين  

. يمارس  المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. باإلضافة إلى االشراف على عالقات المستثمرين ضمن    للمجموعة 
مع مستثمريها ومساهميها. حاليا يسعى السيد/ السنعوسي لخلق    المجموعةالسيد/ السنعوسي الشفافية والكفاءة في إدارة عالقات 

تمكن   جديدة  أعما  المجموعة فرص  من  تطوير  االجتماعية  من  المسؤولية  أنشطة  وتشمل  بها.  المتواجدة  الدول  كافة  في  لها 
 .من الشباب إلى التعليم والعديد من المبادرات األخرى للمجموعة

 مدير فني تنفيذي )إدارة تطوير األعمال اإلقليمية(  -سيد عادل  

يذي، حيث تشمل مسؤولياته عمليات العراق  كمدير فني تنف  2017في عام    مجموعة الخليج للتأمين رجع السيد/ سيد عادل إلى  
، في بلدان مختلفة  1991وتنمية األعمال اإلقليمية. لديه بكالوريوس تجارة في التمويل والتسويق. عمل في مجال التأمين منذ عام  

ات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مسؤوليات مختلفة. حضر السيد/ سيد عادل العديد من ورش العمل ودور
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة. وقد قاد عدًدا من ندوات التأمين في المنطقة لالكتتاب والمطالبات  

 .الخاصة بالتأمين البحري

 الخزينة واالستثمار  – مدير أول للمجموعة ادارة العمليات المالية  -رامي سليم البركي  

حاصل على درجة بكالوريوس التجارة في المحاسبة من جامعة المنصورة )مصر(. ويتولى السيد/  السيد/ رامي سليم البركي  
وتطبيق السياسات المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية    للمجموعةرامي في منصبه الحالي مسئولية إعداد البيانات المالية المجمعة  

وأعمال الخزانة وتقارير استثماراتها وعمليات وحدة    المجموعةل  ، باإلضافة إلى ذلك يتولى مسئولية هيكلة رأس ماللمجموعة
تحتاجه   الذي  المال  إلى مجلس اإلدارة بشأن نوع هيكل رأس  التوصيات  التكافلي ويقدم  المدى    المجموعةالتأمين  سواء على 

ستحواذات والتوسعات  القصير )رأس المال العامل( وألغراض المدى الطويل )استثمارات رأس المال( وفقا لخطط الشركة لال
 مصر.  – مجموعة الخليج للتأمين  ولجنة التدقيق في   أيضا عضو في مجلس إدارة المستقبلية. السيد/ رامي 

 مدير اول للمجموعة االدارة االقليمية لالندماج واالستحواذ وادارة المشاريع - شريف عبد المؤمن عبد الستار موسى 

  2013مصر. وفى عام    –على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة عين شمس  السيد/ شريف عبد المؤمن موسى حاصل  
من الرابطة الدولية ألخصائي التقييم المعتمدين في الشرق األوسط ويتولى   (ICVS) حصل على لقب أخصائي تقييم معتمد دولي 

ي بدورها تقوم بالمشاركة في صياغة خطة  والت   للمجموعة السيد / شريف مسؤولية إدارة االندماج واالستحواذ وادارة المشاريع  
والعمل على تنفيذها من خالل دراسة األسواق والفرص االستثمارية للتوسع اإلقليمي فى شركات    للمجموعةالتوسع اإلستراتيجية  

بين    ويعمل كحلقة وصل للربط  بالمجموعة تامين وعمليات االندماج بين الشركات، باإلضافة إلى إدارة المشروعات الرئيسية  
وكذلك   GIG-Turkey المبادرات الفنية وتأثيرها وانعكاسها على األنشطة المالية لها. السيد موسى هو أيضا عضو مجلس إدارة

 GIG-Turkey عضو لجنة لجان المخاطر والتدقيق في 

 مدير للمجموعة االدارة اإلكتوارية والمخاطر للمجموعة  -  ACIAأحمد رجب،  

بدرجة  أحمد رجب  السيد/  بجمهورية مصر    تخرج  القاهرة  من جامعة  اإلكتوارية  العلوم  في  الشرف  مرتبة  مع  البكالوريوس 
الكندي   الزمالة اإلكتوارية من معهد اإلكتواريين  إلى ذلك، حصل على لقب    – العربية، وهو أيضاً حاصل على  كندا. إضافة 

. كمدير  2014معتمدين في الشرق األوسط في عام  من الرابطة الدولية ألخصائي التقييم ال (ICVS) أخصائي تقييم معتمد دولي
الخاصة  بالمجموعة المخاطر  محفظة  إدارة  يتولى  شركات    بالمجموعة ،  بجميع  اإلكتوارية  العمليات  تطوير  عن  ومسؤول 
وتحليل  كندا كمحلل إكتواري لتقييم االحتياطيات الفنية للشركات التابعة،    – ، عمل في فيرفاكس  2018. خالل عام  المجموعة

لجنة   في  عضو  أيضاً  رجب  السيد/  المختلفة.  اإلكتوارية  العمليات  وتطوير  اإلكتواري  التسعير  فريق  ودعم  التشغيلي،  األداء 
المخاطر لشركة بروج للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. حيث يؤدي مع فريقه دوراً حيوياً واستراتيجياً في تطوير  

 .واإلدارة اإلكتوارية مع تميز األعمال في جميع أنحاء المنطقةوظائف إدارة المخاطر 
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 مدير المجموعة إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة  - محمد أحمد سيد إبراهيم 

حيث يمتلك سجالً حافالً بالنجاحات، من خالل إنشاء وإعادة تصميم    بالمجموعة يتولى السيد/ محمد إبراهيم قيادة وظائف التدقيق  
، كما يمتلك الخبرة العملية الواسعة في تطبيقات وأطر حوكمة الشركات، الرقابة  المجموعةتدقيق في العديد من شركات  وظائف ال

بمعهد   وهو عضو  القاهرة،  من جامعة  المحاسبة  مجال  في  التجارة  بكالوريوس  درجة  إبراهيم  محمد  السيد/  يحمل  وااللتزام. 
ة األمريكية، وزميل في جمعية مكتشفي االحتيال، الواليات المتحدة األمريكية، وقد  ، الوالبات المتحد(IIA)المدققين الداخليين  

الرقابي   االلتزام  في  الدولية  الشهادة  على  للعمل  (ICA)حصل  التحاقه  قبل  لاللتزام.  الدولية  الرابطة  من  المتحدة،  المملكة   ،
،  KPMGسسات عالمية مرموقة منها كى بي أم جي  ، شغل السيد/ محمد إبراهيم عدة مناصب في مجال التدقيق بمؤبالمجموعة
 . RSMوآر أس أم 

 

 هيكل رأس المال واالقتراض 

 رأس المال المصرح به والمدفوع 

  187,039,125مليون دينار كويتي، مكون من    18.7  المصدرة   للشركة ، بلغ رأس المال المصرح به  2019ديسمبر    31في  
 دينار كويتي. 0.100سهماً قيمة كل سهم 

والمدفوع  2019ديسمبر    31وفي   المصدر  المال  رأس  بلغ  من    18.7  المصدرة  للشركة،  مكون  كويتي،  دينار  مليون 
 دينار كويتي.  0.100سهماً قيمة كل سهم  187,039,125

 زيادة رأس المال 

عقدت شركة مجموعة الخليج للتأمين الجمعية العامة غير العادية لمساهميها   2020أكتوبر   7، بتاريخ 2020أكتوبر   7بتاريخ 
دينار كويتي   18,703,913حيث وافق المـساهمون على توـصية مجلس اإلدارة زيادة رأس المال المـصرح به للـشركة إلى من  

 فلس. 100سهماً قيمة كل سهم  162,960,870دينار كويتي بإصدار  35,000,000إلى 

، حـصلت الـشركة على الموافقات المطلوبة من هيئة أـسواق المال لزيادة رأس المال المـصدر والمدفوع  2020أكتوبر   8بتاريخ  
ــدار    20,123,913دينار كويتي إلى    18,703,913للشـــركة األم من  ســـهماً مقابل قيمة    14,200,000دينار كويتي بإصـ

فلس لكل   400فلس للسـهم إضـافة إلى عالوة إصـدار بمبلغ   100لس لكل سـهم تشـمل القيمة االسـمية بمبلغ ف  500معروضـة  
 سهم. 

، حصــــلت الشــــركة على الموافقات الضــــرورية من الجهات الرقابية، حيث تم 2020ديســــمبر  31الحقاً لتاريخ التقرير في  
  20,123,913ديـنار كويتي إلى   1,420,000ال الـبالغ  االكتـتاب في ـكل حقوق اإلصـــــدار مـما أدى إلى زـيادة في رأس الـم

 دينار كويتي. 9,280,000دينار كويتي إلى  5,680,000دينار كويتي وعالوة إصدار البالغة 

 حدود االقتراض 

 بموجب عقود تأسيسها. الشركة ال يوجد أي حدود لالقتراض مفروضة على 

ديسمبر    31يبين الجدول التالي رسملة الشركة* وكذلك المبالغ األولية بعد زيادة رأس المال. تم استخراج البيانات المالية كما في  
 :  2020ديسمبر  31)الفعلية( من البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة المصدرة كما في  2020
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 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
 2020ديسمبر  31

 )فعلية( 

 2020ديسمبر  31
)بعد زيادة رأس   

 المال( 
)مسودة إلصدار  
الحقوق في يناير  

2021 ) 

 2020ديسمبر  31
)بعد زيادة رأس   

 المال( 
)مسودة إلصدار  
 الحقوق الحالية( 

    حقوق الملكية

 28.5 20.1 18.7 رأس المال  

 50.9 9.3 3.6 عالوة إصدار أسهم  

 (0.4) (0.4) (0.4) أسهم الخزينة 

 3.1 3.1 3.1 احتياطي أسهم الخزينة 

 18.7 18.7 18.7 احتياطي إجباري  

 29.3 29.3 29.3 احتياطي اختياري 

 (2.8) (2.8) (2.8) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 3.6 3.6 3.6 تعديل تحويل عمالت أجنبية

 (25.2) (25.2) (25.2) التغيرات في القيمة السوقية العادلة للعقارات  

 14.9 14.9 14.9 احتياطيات أخرى 

 54.0 54.0 54.0 أرباح مرحلة 

    

 27.9 27.9 27.9 حقوق األقلية 

 202.5 152.5 145.3 إجمالي حقوق الملكية 

    المطلوبات 

 461.3 461.3 461.3 التأمين إجمالي المطلوبات الناتجة عن عقود 

 3.2 3.2 3.2 أقساط مقبوضة مقدماً  

 127.2 127.2 127.2 دائنو تأمين 

 - - - قروض طويلة األجل  

 63.6 63.6 63.6 مطلوبات أخرى 

      حسابات مكشوفة لدى البنوك

 655.4 655.4 655.4 إجمالي المطلوبات 

 857.9 807.9 800.7 مجموع رأس المال* 

 رأس المال هو مجموع حقوق الملكية والمطلوبات * 

 توزيع االرباح من قبل الشركة 

 خالل السنوات الخمس األخيرة:  الشركة المصدرة يبين الجدول التالي توزيعات األرباح من قبل 

 توزيعات األرباح 
للسنة المنتهية  

ديسمبر    31في 
2016 

للسنة المنتهية  
ديسمبر    31في 

2017 

المنتهية  للسنة 
ديسمبر    31في 

2018 

للسنة المنتهية  
ديسمبر    31في 

2019 

للسنة المنتهية  
ديسمبر    31في 

2020 

 تاريخ الموافقة 
مارس   30

2017 
مارس   29

2018 
مارس   29

2019 
مارس   23

2020 
مارس   30

2021 

توزيعات األرباح  
النقدية )فلس  
 كويتي( 

 ال شيء  38 36 30 40

نسبة إجمالي  
التوزيعات من  
صافي األرباح  
(%) 

59.7% 53.3% 54.1% 51.6%  
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 معلومات مالية مختارة 

المجمعة   المالية  البيانات  أدناه من  المختارة  المالية  المعلومات  واإليضاحات حولها كما في وللسنوات    للمجموعةتم استخراج 
 . 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31المنتهية في 

وبيان الدخل المجمع   2018ديسمبر    31وما لم يتم التصريح بغير ذلك، فقد تم استخراج بيانات المركز المالي المجمع كما في  
المنتهية في   الما  2018ديسمبر    31للسنة  المجمعة  من البيانات  المدققة  المنتهية في    للمجموعة لية  المالية  ديسمبر    31للسنة 

وبيان الدخل المجمع    2020ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31. وتم استخراج بيانات المركز المالي المجمع كما في  2019
للسنة المالية    للمجموعة  من البيانات المالية المدققة المجمعة  2020ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31للسنتين المنتهيتين في  

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 أي تغيرات مادية على السياسات المحاسبة أو تعديل / إعادة إدراج للمبالغ

  النشرة والواردة ضمن هذه  للشركةأنهم التزموا بالتأكد من أن البيانات المالية  الشركةيؤكد كل عضو من أعضاء مجلس إدارة 
قد تم تجميعها وفقاً ألحكام قانون الشركات، وأن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يقبل المسؤولية عن المعلومات الواردة في  

 تلك البيانات المالية. 

 بيان الدخل المجمع 

  394.1مبلغ  مقارنة ب   2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    444.4بلغ إجمالي األقساط المكتتبة المجمعة  
% إلى األعمال التقليدية  12.8. وتعود هذه الزيادة التي بلغت نسبتها  2019ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في  

بعد تجديد وثائق رئيسية وزيادة أقساط الوثائق. وارتفع صافي إيرادات االكتتاب المجمعة  الكويت    – لمجموعة الخليج للتأمين  
نتيجة لتحسن أداء    2019مليون دينار كويتي في    21.6من    2020مليون دينار كويتي في    28.0إلى    % لتصل29.2بنسبة  

للتأميناالكتتاب لألعمال التقليدية   للتأمين. سجلت  الكويت   –  لمجموعة الخليج  صافي ربح عائد لمساهمي   مجموعة الخليج 
مليون دينار كويتي   13.3مقارنة بمبلغ    2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في    16.3األم بمبلغ    الشركة 

%، بسبب تحسن نتائج االكتتاب في المجموعة وحصتها من  22.4بزيادة بلغت نسبتها    2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 نتائج شركاتها التابعة.

مليون دينار    394.1% ليصل إلى  8.1بة  بنس  2019ديسمبر    31ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة المجمعة في السنة المنتهية في  
في    364.6كويتي من   دينار كويتي  في  2018ديسمبر    31مليون  للمتقاعدين  الكبرى  الوثائق  األقساط إلحدى  نمو  بسبب   ،

مليون دينار كويتي    15.7% من  37.8. وارتفع صافي إيرادات االكتتاب شكل ملحوظ بنسبة  الكويت  –   مجموعة الخليج للتأمين 
مجموعة الخليج  بسبب تحسن أداء االكتتاب في  2019ديسمبر   31مليون دينار كويتي في   21.6إلى  2018سمبر دي  31في 

  مجموعة الخليج للتأمين تركيا. سجلت    –  مجموعة الخليج للتأميناألردن مع تراجع صافي التعويضات المتكبدة في    –للتأمين  
مليون    11.9مقارنة بمبلغ    2019ديسمبر    31مليون دينار كويتي في    13.3األم بمبلغ    الشركة صافي ربح عائد لمساهمي  

%، ويعزي ذلك إلى تحسن نتائج االكتتاب يقابلها تراجع 12.2، أي بزيادة بلغت نسبتها  2018ديسمبر    31دينار كويتي في  
 نسبي في عوائد االستثمار. 

ا بيانات  التالي معلومات مستخرجة من  الجدول  المنتهيتين في  يبين  للسنتين  المجمعة  ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31لدخل 
2020 : 
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 بيان الدخل المجمع 

 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في 

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

    

    اإليرادات: 

 364.6 394.1  444.4 أقساط مكتتبة  

 (193.5) (211.4) (251.9) مسندة لمعيدي التأمينأقساط 

 171.2 182.7  192.5 صافي األقساط المكتتبة 

 (7.6) (0.3)  0.6 الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)النقص( الزيادة في االحتياطي الحسابي للتأمين على 
 الحياة

(6.1) (1.0) 1.5 

 165.0 181.3  187.0 صافي األقساط المكتسبة 

 17.1 17.8  19.1 عموالت مقبوضة على إعادة تأمين مسند

 3.6 3.2  2.6 رسوم إصدار وثائق تأمين 

 0.3 3.1  2.1 صافي إيرادات استثمار من تأمينات الحياة 
 210.8  205.3 186.0 

    المصروفات:  

 119.1 128.7  128.8 التعويضات المتكبدة

 20.6 22.5  22.5 عموالت وخصميات 

 0.0 0.0  0.0 )النقص(/الزيادة في االحتياطي اإلضافي  

 4.1 5.4  2.6 استحقاقات وإلغاءات وثائق التأمين على الحياة 

 26.4 27.2  29.0 مصروفات عمومية وإدارية 
 182.9  183.7 170.3 

 15.7 21.6  28.0 صافي إيرادات االكتتاب 

 10.1 8.6  10.0 صافي إيرادات االستثمار

 3.5 2.5  2.7 صافي إيرادات متنوعة
 40.6  32.7 29.3 

    أعباء أخرى: 

 (12.7) (13.5) (16.3) مصروفات عمومية وإدارية غير موزعة 

 16.6 19.2  24.3 الربح قبل الضريبة 

 (0.1) (0.1) (0.3) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (0.3) (0.3) (0.3) ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (0.1) (0.1) (0.1) الزكاة

 (1.4) (3.4) (3.4) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ضريبة شركة تابعة

 14.7 15.3  20.1 ربح الفترة 

    العائد إلى:  

 11.9 13.3  16.3 مساهمي الشركة األم 

 2.8 1.9  3.8 حصص غير مسيطرة 

 66.5 71.7  85.4 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31مفصل حسب القطاعات كما في    للمجموعة يبين الجدول التالي إجمالي األقساط المكتتبة المجمع  
( وكما  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة المصدرةمن المعلومات المالية المجمعة المدققة    21)أنظر إيضاح    2019

ديسمبر    31منتهية في  للسنة ال  للشركة المصدرة من المعلومات المالية المجمعة المدققة    21)أنظر إيضاح    2018ديسمبر    31في  
2019 :) 
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 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في 

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

    

    إجمالي األقساط المكتتبة

 166.6 176.6  179.3 إجمالي تأمين المخاطر العامة 

 10.6 10.8  10.2 البحري والطيران  

 58.3 60.3  55.1 سيارات  

 41.1 49.3  58.7 ممتلكات

 32.7 29.9  28.4 هندسية

 23.9 26.2  26.8 الحوادث العامة  

    

 198.0 217.5  265.1 التأمين على الحياة والتأمين الصحي

 16.3 19.2  22.4 التأمين على الحياة

 181.8 198.3  242.8 التأمين الصحي

 364.6 394.1  444.4 المكتتبةإجمالي األقساط 

  31و  2020ديسمبر    31مفصل حسب القطاعات كما في    للمجموعةيبين الجدول التالي صافي إيرادات االكتتاب المجمعة  
إيضاح    2019ديسمبر   المدققة    21)أنظر  المجمعة  المالية  المعلومات  المصدرة من  في    للشركة  المنتهية  ديسمبر    31للسنة 
منتهية للسنة ال  للشركة المصدرةمن المعلومات المالية المجمعة المدققة    21)أنظر إيضاح    2018ديسمبر    31( وكما في  2020

 (: 2019ديسمبر  31في 

 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
ديسمبر    31كما في 

2020 
ديسمبر    31كما في 

2019 
ديسمبر    31كما في 

2018 

    

    صافي إيرادات االكتتاب 

 5.2 8.5  10.1 تأمين المخاطر العامة 

 1.7 2.4  1.8 البحري والطيران  

 (3.1) (3.0)  3.3 سيارات  

 0.6 4.5  2.2 ممتلكات

 2.3 1.7  2.0 هندسية

 3.7 2.9  0.8 الحوادث العامة  

    

 10.5 13.2  17.9 التأمين على الحياة والتأمين الصحي

 1.6 3.2  0.7 التأمين على الحياة

 8.9 9.9  17.2 التأمين الصحي

 15.7 21.6  28.0 صافي إيرادات االكتتاب 

المستخرجة من البيانات المالية    2018ديسمبر    31كما في    للمجموعةتبين الفقرات التالية )أ( بيانات المركز المالي المجمع  
، )ب( إجمالي الموجودات المجمعة  2019ديسمبر    31كما في وللسنة المالية المنتهية في  للشركة المصدرة  المجمعة المدققة  

، المستخرجة في كل حالة من المعلومات المالية المجمعة المدققة  2020ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31كما في    للمجموعة
 . 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المالية المنتهية في  للمجموعة

 الموجودات المجمعة: 

%  4.9، بزيادة بلغت نسبتها  2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي كما في    800.7  للمجموعة بلغ إجمالي الموجودات المجمعة  
% من إجمالي  14.3. يشكل النقد في الصندوق ولدى البنوك 2019ديسمبر    31مليون دينار كويتي في    763.2مقارنة بمبلغ  

% من إجمالي  35.3ت التسوية  الموجودات المجمعة في حين تمثل األرصدة المستحقة من معيدي التمويل على تعويضات تح 
% من إجمالي الموجودات المجمعة،  5.4. تمثل االستثمارات في شركات زميلة  2020ديسمبر    31الموجودات المجمعة كما في  

نسبته   ما  المالية  األدوات  المستحقة  16.8وتمثل  التأمين  أقساط وأرصدة  تمثل  في حين  المجمعة،  الموجودات  إجمالي  % من 
 . 2020ديسمبر  31الموجودات المجمعة كما في  % من إجمالي 16.5
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المجمعة   الموجودات  إجمالي  في    763.2  للمجموعةبلغ  كما  كويتي  دينار  نسبتها 2019ديسمبر    31مليون  بلغت  بزيادة   ،
%  16.6. يشكل النقد في الصندوق ولدى البنوك  2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي في    567.1% مقارنة بمبلغ  34.6

%  32.4ي الموجودات المجمعة في حين تمثل األرصدة المستحقة من معيدي التمويل على تعويضات تحت التسوية  من إجمال
في   كما  المجمعة  الموجودات  إجمالي  زميلة  2019ديسمبر    31من  شركات  في  االستثمارات  تمثل  إجمالي  5.7.  من   %

،  2019ديسمبر    31الي الموجودات المجمعة كما في  % من إجم15.0الموجودات المجمعة، وتمثل األدوات المالية ما نسبته  
 . 2019ديسمبر  31% من إجمالي الموجودات المجمعة كما في 18.7في حين تمثل أقساط وأرصدة التأمين المستحقة 

 المبالغ بالمليون دينار كويتي 

ديسمبر    31كما في 
2020 

ديسمبر    31كما في 
2019 

ديسمبر    31كما في 
2018 

    

 29.3 37.4 38.2 ممتلكات ومعدات 

 43.3 43.4 43.5 استثمار في شركات زميلة 

 15.1 15.1 15.1 موجودات غير ملموسة 

 105.9 114.6 134.7 أدوات مالية 

 1.3 1.1 0.9 قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

 109.9 142.6 132.2 أقساط وأرصدة تأمين مستحقة 
أرصدة مستردة من معيدي التأمين على 

 تحت التسوية تعويضات 
282.4 

247.3 131.0 

 5.0 6.2 8.3 عقار محتفظ به لغرض البيع

 28.9 28.5 31.2 موجودات أخرى  

 97.6 126.9 114.3 النقد والنقد المعادل 

 567.1 763.2 800.7 إجمالي الموجودات 

  31وكما في    2020ديسمبر    31مفصل حسب القطاعات كما في    للمجموعةيبين الجدول التالي إجمالي الموجودات المجمعة  
إيضاح    2019ديسمبر   المدققة    21)أنظر  المجمعة  المالية  المعلومات  المصدرة من  في    للشركة  المنتهية  ديسمبر    31للسنة 
المدققة    21)أنظر إيضاح    2018ديسمبر    31(، وكما في  20202 المجمعة  المالية  المصدرة من المعلومات  للسنة    للشركة 

 (. 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 المبالغ بالمليون دينار كويتي 

ديسمبر    31كما في 
2020 

ديسمبر    31كما في 
2019 

ديسمبر    31كما في 
2018 

    

 356.6 514.6 542.5 تأمين المخاطر العامة 

 103.1 111.2 132.5 والتأمين الصحي التأمين على الحياة 

 107.4 137.4 125.7 غير موزعة 

 567.1 763.2 800.7 إجمالي الموجودات  

 المطلوبات وحقوق الملكية المجمعة:

مليون    628.3من    2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي كما في    655.4إلى    للمجموعة ارتفع إجمالي المطلوبات المجمعة  
في   كما  كويتي  في  2019ديسمبر    31دينار  كما  المجمعة  المطلوبات  إجمالي  ويتكون  احتياطي    2020ديسمبر    31.  من 

لوبات( واحتياطي  % من إجمالي المط19.4% من إجمالي المطلوبات( وذمم التأمين الدائنة )56.6تعويضات تحت التسوية )
 % من إجمالي المطلوبات(. 8.6أقساط غير مكتسبة )

مليون    628.3إلى    2018ديسمبر    31مليون دينار كويتي كما في    454.7من    للمجموعة ارتفع إجمالي المطلوبات المجمعة  
في   كما  كويتي  في  2019ديسمبر    31دينار  كما  المجمعة  المطلوبات  إجمالي  ويتكون  احتياطي  م  2019ديسمبر    31،  ن 

% من إجمالي المطلوبات( واحتياطي أقساط  20.0% من إجمالي المطلوبات( ودائني تمويل )50.9تعويضات تحت التسوية )
 % من إجمالي المطلوبات(. 9.5غير مكتسبة )
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 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
 2018ديسمبر  31كما في  2019ديسمبر  31كما في  2020ديسمبر  31كما في 

    

 454.7 628.3 655.4  إجمالي المطلوبات

 195.4 319.9 371.2 احتياطي تعويضات تحت التسوية 

 59.5 59.5 56.2 احتياطي أقساط غير مكتسبة 

 24.5 26.4 33.0 احتياطي حسابي لعمليات التأمين على الحياة 

 75.3 125.7 127.2 دائنو تمويل

 - 35.3 - قروض طويلة األجل 

 100.0 61.5 67.8 مطلوبات أخرى 

    

 112.4 134.8 145.3 إجمالي حقوق الملكية 
 89.1 108.8 117.4 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة المصدرة 

 23.3 26.0 27.9 حصص غير مسيطرة 

  2019ديسمبر    31وكما في    2020ديسمبر    31مفصل حسب القطاعات كما في    للمجموعة يبين الجدول التالي إجمالي المطلوبات المجمعة  
ديسمبر   31(، وكما في  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة المصدرةمن المعلومات المالية المجمعة المدققة    21)أنظر إيضاح  

 (. 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   للشركة المصدرة من المعلومات المالية المجمعة المدققة  21)أنظر إيضاح  2018

 المبالغ بالمليون دينار كويتي 
 2018ديسمبر  31كما في  2019ديسمبر  31كما في  2020ديسمبر  31كما في 

    

 285.1 424.5 446.9 تأمين المخاطر العامة 

 105.9 121.9 152.8 التأمين على الحياة والتأمين الصحي 

 63.8 82.0 55.6 غير موزعة 

 454.7 628.3 655.4 المطلوبات إجمالي 

 المؤشرات المالية الرئيسية 

لمعايير  يبين الجدول التالي بعض النسب الرئيسية المحتسبة مع النتائج المشتقة من البيانات المالية. لم يتم احتساب هذه النسب استناداً إلى ا
 المعايير الدولية للتقارير المالية لألداء المالي. الدولية للتقارير المالية، وليس مقاييس تستند إلى 

، بسبب التراجع في نسبة صافي  2020ديسمبر    31% في  93.1إلى    2019ديسمبر    31% في  94.6انخفضت صافي النسبة المجمعة من  
تأمين الصحي  ، ونتج ذلك بصورة رئيسية من عمليات ال 2020ديسمبر   31% في 69.7إلى   2019ديسمبر   31% في 71.0الخسارة من  

والتدابير    19-والمركبات التي شهدت تراجعاً في صافي التعويضات المتكبدة بالنسبة لصافي األقساط المكتسبة نتيجة انتشار جائحة كوفيد
 الوقائية المطبقة في الدول المعنية. 

% بسبب  94.6إلى    2018مبر  ديس  31% في  97.5، انخفضت صافي النسبة المجمعة من  2019ديسمبر    31وخالل السنة المنتهية في  
% في نسبة صافي المصروفات )نتيجة لتراجع الديون المشكوك في تحصيلها(. وانخفضت نسبة صافي الخسارة من  2.2التراجع بنسبة  

 %. 71.0% إلى  72.2

تراجع العائد  . و2019ديسمبر    31% في  13.5% من  14.4إلى    2020ديسمبر    31ارتفع العائد على حقوق الملكية للسنة المنتهية في  
 %. 13.5% ليصل إلى  0.4بشكل طفيف بنسبة   2019ديسمبر   31على حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 
 2018ديسمبر  31كما في  2019ديسمبر  31كما في  2020ديسمبر  31كما في 

    نسب األداء  
 %72.2 %71.0 %69.7 نسبة صافي الخسارة 

 %2.1 %2.6 %1.8 نسبة صافي االستحواذ 
 %23.2 %21.0 %21.6 نسبة صافي المصروفات 

 %97.5 %94.6 %93.1 صافي النسبة المجمعة 

    نسب األداء 
 %13.9 %13.5 %14.4 العائدة على حقوق الملكية 

 %2.7 %2.3 %2.6 العائد على األصول 
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 معلومات أخرى 

،  2019، يرجى االطالع على: )أ( اإليضاحات حول البيانات المالية السنوية لسنة  للمجموعةلمزيد من التفاصيل حول المعلومات المالية  
 ، والواردة كل منها ضمن "المعلومات المالية". 2020و)ب( اإليضاحات حول البيانات المالية السنوية لسنة  

 

 إصدارات األوراق المالية السابقة من قبل الشركة 

 السنة  نوع االصدار 
تاريخ التأشير بالسجل  

 التجاري

 عدد األسهم 

 المصدرة )سهم( 

 

إجمالي القيمة  
االسمية لإلصدار  

 )دينار كويتي(

 صافي القيمة اإلجمالية لإلصدار 

)شامال القيمة اإلسمية وعالوة  
 اإلصدار( )دينار كويتي( 

   800,000   800,000   100,000 1962أبريل  7 1962 التأسيس  المال عندرأس 

   890,663    890,663    8,906,630 2012مايو   13 2012 أسهم منحة 

   848،250   848،250   8,482,250 2011سبتمبر  15 2011 أسهم منحة  

   5,965,000   5,965,000   59,650,000 2010أكتوبر   7 2010 أسهم منحة  

 7,100,000 1,420,000 14,200,000 2021فبراير   7 2021 أسهم عادية 

 

 القضايا المؤثرة 

شركة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع )وتشمل شركاتها التابعة( ليست طرفا في أي إجراءات حكومية أو إجراءات إدارية أو  
موقوفة أو مزمع اتخاذها من الشركة أو تابعاتها أو ضدها  إجراءات تقاضي أو تحكيم )سواء كانت هذه اإلجراءات منظورة أو 

 أو ضد تابعاتها( والتي قد يكون لها أو كان لها في الماضي القريب تبعات مؤثرة بصورة جوهرية على المركز المالي للشركة 
 وأرباحها.  

 العقود الرئيسية  

في أي من العقود الرئيسية خارج النشاط االعتيادي لها خالل السنتين السابقتين على )وتشمل شركاتها التابعة(   الشركةلم تدخل 
. كما لم يتم االعتماد على أي عمالء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع  النشرة تاريخ تقديم طلب اعتماد هذه 

 . الشركة المصدرة ية رئيسية في نشاط أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة تحظى أي منها بأهم
 ة عوامل المخاطر

المبينة أدناه باإلضــافة إلى كافة المعلومات األخرى الواردة في هذه   ةيتعين على المســتثمرين التحقق بعناية من عوامل المخاطر

أن العوامل التالية تمثل المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار   الشركة المصدرة. وترى  األسهموذلك قبل االستثمار في    النشرة

، مع اإلـشارة إلى أن هذه المخاطر ال تعتبر ـشاملة، ذلك أن هناك ثمة اعتبارات أخرى بعض منها قد ال يكون معلوماً األسرهمفي  

. كما يجب  األسررهملى االســتثمار في  أنها غير جوهرية، والتي قد تؤثر ع  الشررركةفي الوقت الحالي أو قد تعتبرها    الشررركةمن 

وتكوين رأيهم   النشرررةخرى من هذه على المســتثمرين المحتملين قراءة المعلومات التفصــيلية المنصــوص عليها في األجزاء األ

 الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 

 المخاطر ذات الصلة بنشاط الشركة المصدرة وعملياتها

لمخاطر أكبر من تلك التي تتعرض لها األسررواق المتقدمة، ومنها المخاطر السررياسررية واالجتماعية  األسررواق النامية تتعرض  

 واالقتصادية المؤثرة

 إجمالي األصول )%(  اإليرادات )%(  

 59.6 55.3 الكويت 

 11.7 12.2 بافي دول مجلس التعاون الخليجي 

 28.7 32.6 بافي دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 100.0 100.0 المجموع 
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ديسمبر   31وإجمالي األصول كما في وللسنة المنتهية في   الشركةيبين الجدول التالي تفاصيل التوزيع الجغرافي إليرادات 

 استناداً إلى البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة لنفس السنة:  2020
 

 تأتي من دولة الكويت. وال يمكن الجزم بأن األحوال االقتصادية في دولة الكويت ستظل الشركةإن النسبة األكبر من إيرادات 
كبير قد يؤثر على األداء المالي للشركة. إن اقتصاد دولة الكويت تحركه بصورة كبيرة   جيدة أم أنها ستتدهور بشكل 

 لنفط. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات أسعار ا اإليرادات المحصلة من صادرات النفط، وهو بالتالي عرضة للتقلبات في
تحسن األداء   الحكومية لتنويع االقتصاد بدالً من االعتماد على النفط كمصدر رئيسي واحد لإليرادات أدى عموماً إلى 

االقتصادي، إال أنه ليس هناك تأكيد بأن ذلك المستوي من األداء سوف يستمر على نفس المنوال.ومن الممكن أن يتأثر 
 مالي للشركة سلبًا بفعل التطورات السياسية واالقتصادية وما يرتبط بها من تطورات اجتماعية ليست من داخل األداء ال

 فحسب بل أيًضا من داخل دول مجلس التعاون الخليجي )وتضم كل من مملكة البحرين ودولة الكويت  دولة الكويت 
رات العربية المتحدة( ولكن بدرجة أقل، وعدم االستقرار  ودولة اإلما وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية 

أفريقيا. على الرغم من   السياسي واالقتصادي في بعض الدول المحيطة مثل تركيا وسوريا والعراق وإيران ودول شمال
ضة  عدم اقتصار هذه المخاطر على المنطقة فقط، فإن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول المحيطة معر

ونتائجها التشغيلية ووضعها  الشركة المصدرة يكون لها تبعات مؤثرة على األعمال التي تقوم بها  لمخاطر معينة قد 
 المالي.

 ومن بين تلك المخاطر المحددة االحتماالت التالية: 

 عدم االستقرار السياسي واالجتماعي.  •

 تردي األوضاع االقتصادية.  •

 الحرب والمصادمات المدنية واألنشطة اإلرهابية.األعمال الخارجية الناجمة عن  •

 الكوارث الطبيعية.   •

 والتغييرات الرقابية والضريبية فضاًل عن التغييرات التي تطرأ على القوانين. •

وعلى مدار السنوات القلية الماضية، احتدمت النزاعات المسلحة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا. وتتأثر البلدان المعنية بحالة  
عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واألعمال الخارجية الناجمة عن الحرب والمصادمات المدنية. تستقبل بعض الدول المجاورة  

 كبيرة من الالجئين الفارين من النزاع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على خدماتهم العامة. إن حالة  مثل تركيا ولبنان أعداداً 
وأوضاعها المالية    الشركةالغموض السياسي والعنف الطائفي السائدة في المنطقة قد يكون لها تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال  

ومازالت دولة الكويت وغالبية الدول األخرى في منطقة الخليج حتى وقتنا هذا محصنة    ونتائجها التشغيلية وتطلعاتها المستقبلية. 
إلى حد كبير ضد أي خلل ناتج من مثل هذه األفعال. وعلى الرغم من اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات بما في ذلك االستجابات  

مان أو تأكيد بأن المشاكل التي شهدتها البلدان األخرى في  السريعة وتكثيف األنشطة االستخباراتية والوقائية، فإنه ال يوجد ض
 أنشطتها. المجموعة المنطقة لن تؤثر على مناطق الخليج التي تزاول فيها 

 

 المخاطر المتعلقة بنشاط التأمين   

 المخاطر المتعلقة بحاالت الخلل في األسواق المالية 

باألوضاع االقتصادية وأحوال السوق في    اإلصدار  ألسهموشركاتها التابعة وسعر السهم    الشركةتتأثر أعمال ونتائج عمليات  
الكويت، وبدرجة مختلفة، باألوضاع االقتصادية وأحوال األسواق العالمية عموماً. كما أثرت األزمات المالية العالمية والتقلبات  

عار في أسواق األسهم العالمية للشركات التي تعمل في األسواق  في األسواق الناشئة خالل السنوات الماضية بشكل سلبي على األس
فإن االضطرابات المالية في األسواق الناشئة وعالمياً، يد يكون لها أثر  النامية. وحتى لو ظل االقتصاد الكويتي مستقر نسبياً،  

 عاتها المستقبلية. وشركاتها التابعة وأوضاعها المالية ونتائجها التشغيلية وتطل  الشركةأعمال سلبي على 

الحصول على التراخيص الرقابية لممارسة أنشطتها، وتمنح   الشركةيتعين على   المخاطر المتعلقة بتجديد التراخيص المطلوبة
مع تطبيق قانون التأمين الكويتي الجديد   2019هذه التراخيص من اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين، التي تأسست في عام  

بشأن تنظيم التأمين "قانون التأمين"(. واللجنة العليا مسؤولة أيضاً عن التزام شركات التأمين   2019لسنة    125)القانون رقم  
 بالمعايير الدولية وتحديد مستويات األموال التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين االحتفاظ بها. 

من قانون    55و  52لفة أي مادة من مواد قانون التأمين )المواد  لمخا  الشركة يمكن لوحدة تنظيم التأمين إيقاف أو إلغاء رخصة  
 من قانون تنظيم التأمين(: 52في األحوال التالية )المادة  الشركة التأمين(. ويجوز لوحدة تنظيم التأمين أن توقف ترخيص 

 أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر.  الشركة إذا خالفت  •

 عن تنفيذ حكم قضائي نهائي. الشركةإذا امتنعت  •
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من القانون(، أو نقصت قيمة تلك الوديعة    30وديعة ضمان في بنك يعمل في الكويت )بموجب المادة    الشركةإذا لم تودع   •
 يوماً.  60، ولم يتم سداد الفرق خالل فترة 30األدنى المقرر بموجب المادة عن الحد 

 في سداد التزاماتها خالل المدد المحددة في الالئحة التنفيذية.  الشركة إذا تأخرت  •

 إذا تبين للوحدة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.  •

 .فقا ألحكام هذا القانونأحد الشروط الالزمة لممارسة نشاط التأمين و الشركة إذا فقدت  •

 

 من القانون(:  55كما يجوز للجنة العليا إلغاء ترخيص شركة التأمين في الحاالت التالية )المادة 

 إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحة التنفيذية.  •

 تمتنع عن تنفيذ األحكام النهائية.  الشركةإذا ثبت أن  •

 بتحويل الوثائق المطلوبة.  الشركةإذا لم تقم  •

 . الشركةإذا حكم بإشهار إفالس  •

 ألكثر من مرة خالل عامين.  الشركة إذا تكرر وقف نشاط  •

 بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها.  الشركةإذا لم تقم  •

بتجديد ترخيصها أو الحصول على    الشركةإذا لم تلتزم بتلك المتطلبات. وإذا لم تلتزم    الشركةويجوز إيقاف أو إلغاء ترخيص  
أو انتهت، أو إذا تم تجديد تلك التراخيص لفترات غير مناسبة    الشركة أي من التراخيص المطلوبة، أو إذا تم إيقاف تراخيص  

طلوبة في المستقبل، فإنه يجوز للشركة التوقف عن  على التراخيص األخرى التي قد تكون م   الشركة للشركة، أو إذا لم تحصل  
مزاولة النشاط أو االمتناع عن القيام بأي أعمال، على سبيل المثال غلق بعض الفروع ونقاط البيع. وقد يؤدي ذلك إلى انقطاع  

 ائجها.وتكبد تكاليف أخرى، مما سيكون له أثر سلبي على المركز المالي للشركة وعملياتها ونت   الشركةفي أعمال 

 المخاطر المتعلقة بالعقود مع األطراف ذات العالقة  

عدد من عقود التأمين )وثائق التأمين( مع أطراف ذات عالقة، منهم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بقيمة    الشركةأبرمت  
 . 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي مستحق من أطراف ذات عالقة كما في  1.6إجمالي 

بودائع وحسابات تحت الطلب لدى جهات ذات عالقة تحت السيطرة المشتركة    2020ديسمبر    31كما في    الشركة ظ  كما تحتف
مليون دينار كويتي، وتملك سندات صادرة من شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع وجهة أخرى ذات عالقة    6.6بمبلغ  
 مليون دينار كويتي.  4.8بمبلغ 

 ع األطراف األخرى  المخاطر المتعلقة بالعقود م

عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى في قطاع التأمين مثل عقود تسوية تعويضات التأمين، عقود وكاالت التأمين،  الشركةأبرمت 
تعتمد   الموظفين.  وتدريب  المعلومات  تكنولوجيا  األخرى مثل عقود  الخدمات  التأمين، وكذلك عقود  إعادة  على    الشركة عقود 

األطراف وتلبية التزاماتهم بموجب شروط وأحكام العقود واالتفاقيات المبرمة معهم. ال يوجد تأكيد بأن تلك    إمكانات وقدرات تلك
حدث أي نزاعات   أو األطراف المتعاقدة معها بشروط تلك العقود أو   الشركة . وإذا لم تلتزم  الشركةاألطراف سوف تلبي توقعات  

تلك النزاعات أو المطالبات، فسوف يتأثر مركزها المالي وتدفقاتها النقدية وتطلعاتها   الشركةأو مطالبات مستقبلية، وخسرت  
 المستقبلية وعملياتها ونتائج أعمالها بشكل سلبي. 

 مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء 

سيين لتسويق منتجاتها. ويمثل إجمالي األقساط المكتتبة من خالل قنوات  على الوسطاء والوكالء كموزعين رئي   الشركةتعتمد  
، في حين بلغ إجمالي األقساط المكتتبة من  2020ديسمبر    31% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في  67.0التوزيع المباشر  

انقطاع أو انتهاء للترتيبات مع الوسطاء    % من إجمالي األقساط المكتتبة لنفس الفترة. لذلك، فإن أي 25.6خالل الوسطاء والوكالء  
 ، ومن ثم على أعمالها وعملياتها ونتائجها.الشركةقد يكون له أثر سلبي على مبيعات منتجات 

 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين 

قبلية بشكل كبير على  وتطلعاتها المست   الشركة، ويعتمد نجاح الشركةدور كبير في نجاح أعمال  الشركة للموظفين الرئيسيين في 
 . بالشركةقدرتها على تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم، وإيجاد من يحل محلهم في تركهم للعمل 
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بإمكانها   الشركةللمكافآت والتعويضات المشجعة والتدريبات لموظفيها، إال إنه ال يوجد أي تأكيد على أن    الشركة ورغم تقديم  
خطط حوافز طويلة األجل لضمان المحافظة على موظفيها    الشركة أو زيادة مستوى مهاراتهم. ولدى    المحافظة على خدماتهم

لفترة طويلة وجذب الموظفين الجدد من أصحاب الخبرات والكفاءات. إضافة إلى ذلك، تفتقر عقود التوظيف لبعض الشروط  
الخ( حيث سيكون من الصعب المحافظة على بعض الموظفين.  واألحكام المانعة )منها على سبيل المثال ال الحصر، عدم المنافسة،  

بشكل سلبي عند خسارة خدمات موظف أو أكثر من الموظفين الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى انقطاع    الشركة وقد تتأثر أعمال  
 ومركزها المالي وعملياتها ونتائجها.  الشركةوالتأثير سلباً على منتجات  الشركةعمليات 

 ة بسوء سلوك وأخطاء الموظفين المخاطر المتعلق

أن تستطيع أن تمنع أو تحول دوماً بين وقوع سوء سلوك أو أخطاء من جانب الموظفين مثل الغض أو األخطاء    الشركةال تضمن  
المتعمدة أو غير المتعمدة أو االختالس أو السرقة أو التزوير أو إساءة استعمال الممتلكات أو التصرف نيابة عنها دون الحصول  

خاطر عدم وجود قواعد ولوائح تنظم سلوكيات الموظفين وسياسات العمل في  على التصريحات اإلدارية. فذلك قد يؤدي إلى م
و/أو عقوبات رقابية    الشركة. ونتيجة لذلك، قد يؤدي سوء سلوكيات الموظفين وأخطائهم إلى عواقب والتزامات على  الشركة 

وك وأخطاء الموظفين ال تؤثر  أن سوء سل  الشركة . لذلك، ال تضمن  الشركةو/أو التزامات مالية و/أو أضرار جسيمة لسمعة  
 بشكل كبير أو سلبي على أحوالها المالية وعملياتها ونتائجها.

 المخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

وقدرة   االئتماني  التصنيف  على  أثره  بسبب  الرئيسية  المخاطر  أحد  المال  رأس  كفاية  معدل  امتص  المجموعةيظل  اص  على 
، تم تنفيذ عدة إجراءات لتخفيف المخاطر المتعلقة بكفاية  2020الصدمات بهوامش آمنة، مقارنة بنظيراتها في المنطقة. في عام 

، والتخفيف من مخاطر  2021مليون دينار كويتي تم االنتهاء منها في يناير    7.1رأس المال مثل ضخ رؤوس أموال جديدة بمبلغ  
الجودة االئتمانية للتأمينات والتخارج من خطط الستثمارات غير استراتيجية وعدم توزيع أرباح    المحفظة االستثمارية وتحسين

 . 2020لسنة 

تحتاج   المستقبل، سوف  المال وهامش    الشركة في  بمتطلبات كفاية رأس  لزيادة رأس مالها من أجل توسعة أعمالها وااللتزام 
ادات المستقبلية لرأس المال للموافقات من الجهات الرقابية مثل وحدة تنظيم  المالءة حتى تستمر قادرة على المنافسة. وتخضع الزي 

على تلك الموافقات، فقد ال    الشركة. وإذا لم تحصل  الشركةالتأمين، وزارة التجارة والصناعة، والجمعية العمومية لمساهمي  
ونتائجها   الشركة مما قد يؤثر سلباً ومادياً على أعمال تتمكن من المحافظة على النمو وااللتزام بالمتطلبات الرقابية المشار إليها، 

 المالية. 

 مخاطر الحصول على التمويل الكافي

في المحافظة على مصادر التمويل على عدة عوامل منها ما يتعلق بقدرتها على الحصول على الموافقات    الشركةتعتمد قدرة  
لضخ مبلغ كبير لتمويل التوسعات في أنشطتها    الشركة ستقبل، سوف تحتاج  الرقابية وأحوالها المالية وجدارتها االئتمانية. وفي الم

ومنتجاتها، أو تحسين مالءتها، وقد تواجه صعوبات في الحصول على مصادر تمويل، وإذا حصلت عليها، فقد يكون ذلك مقابل  
تمويل إضافي، قد تنخفض  لزيادة رأس مالها للحصول على    الشركة . إذا احتاجت  الشركةتكاليف وبشروط ليست في مصلحة  

وأدائها    الشركةنسبة الملكية للمساهمين الحاليين. وفي المستقبل، فإن صعوبة الحصول على التمويل الكافي قد تؤثر سلباً على  
 المالي وخطط أعمالها. 

 المخاطر المتعلقة بالسيولة واالستثمارات 

المحفظة اال  الشركةتعتمد عمليات   أداء  نتائج االستثمارات لعدد من  ونتائجها بشكل جزئي على  للشركة، وتتعرض  ستثمارية 
المخاطر منها المخاطر المصاحبة لألحوال االقتصادية العامة، تقلبات السوق، تقلبات أسعار الفائدة، مخاطر السيولة واالئتمان، 

الصادرة النقدية  التدفقات  في  المتوقع  التطابق  عدم  الرئيسية  المخاطر  ومن  السياسية.  ضغط    واألحوال  عن  فضالً  والواردة 
تخطط   الجديدة.  األعمال  أو فرص  الحالية  الكلية  االقتصادية  مالية جديدة    الشركة المؤشرات  باتفاقيات  المخاطر  هذه  لتخفيف 

 وتسهيالت طويلة األجل وتسريع عملية تحصيل األقساط واستراتيجيات التخارج من االستثمارات غير االستراتيجية.

 فاية المخصصات واالحتياطيات المخاطر المتعلقة بك

تتضمن االحتياطيات الفنية للتأمين وإعادة التأمين احتياطي تعويضات تحت التسوية، احتياطي األقساط غير المكتسبة، االحتياطي  
الحياة،   على  التأمين  لعمليات  في  والحسابي  عنها.  يبلغ  لم  ولكن  المتكبدة  التعويضات  شكلت  2020ديسمبر    31احتياطي   ،

 . المجموعةاالحتياطيات الفنية للتأمين وإعادة التأمين نسبة كبيرة إلى إجمالي مطلوبات 

هائية لمطلوبات  تحديد هذه االحتياطيات يشمل تقديرات جوهرية للنتائج المستقبلية غير المؤكدة بما في ذلك التوقيت والتسوية الن 
نماذج تقييم لدعم العمليات الحسابية لالحتياطيات الفنية للتأمين وإعادة التأمين.   المجموعةحملة الوثائق طويلة األجل. تستخدم  

 وقد تؤدي تعقيدات هذه النماذج إلى أخطاء نتيجة لعدم كفاية / عدم اكتمال البيانات أو تصميم أو تطبيق النماذج. 

االفتراضا والحالة  وتعتبر  الوفيات  االكتوارية مثل معدالت  واالفتراضات  الفائدة  االستثمار ومعدالت  االقتصادية مثل عائد  ت 
من المدخالت الرئيسية التي تستخدم لتقدير هذه    المجموعة المرضية وسلوك العميل إلى جانب بيانات التعويضات السابقة في  

 المطلوبات طويلة األجل. 
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أثر سلبي على النتائج الفنية لبعض    للشركةى التقديرات التي قد تثبت عدم كفايتها ألي فترة. وقد يكون  يعتمد حجم االحتياطيات عل
(. وتشمل خطة التخفيف لهذه المخاطر تطوير  19-حدود المنافع والتعويضات ومخاطر االحتياطيات )وخاصة للجوائح مثل كوفيد

لمخاطر وإرشادات االكتتاب ومراقبة المخاطر الناشئة والمراجعة الدورية  الوظائف األكتوارية الداخلية، مع تعزيز مستوى قبول ا
 لالحتياطيات على مستويات مختلفة. 

 المخاطر ذات الصلة باالستحواذ على محافظ التأمين 

التأمين على   الشركةإذا رغبت   النهائية لوحدة تنظيم    في الحصول على محفظة تأمين مستقباًل، فيلزم الحصول على الموافقة 
(، من قانون التأمين(. ينص قانون التأمين على وجوب نشر  1)  48شروط وأحكام اتفاقية بيع وتحويل محفظة التأمين )المادة  

((. وإذا وافقت  3)  48الطلب المقدم من شركة ما لتحويل وثائق التأمين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين )المادة  
  الشركة ((. ويجوز أن تدفع  1)  49عملية التحويل، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية )المادة  وحدة عالقات المستثمرين على  

 . للشركة مبالغ تزيد عن القيمة الدفترية، مما قد يؤثر على ربحيتها وقد يؤثر سلبًا على الوضع المالي 

 المخاطر ذات الصلة بتركيز األعمال 

ديسمبر    31% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كما في  54.6يمثل ما نسبته    على التأمين الطبي، والذي   الشركة ترتكز أعمال  
العامة  2020 والحوادث  والحياة  والممتلكات  والهندسة  السيارات  تأمين  من  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي  باقي  يأتي  بينما   ،

%  35.3، بنسبة  للشركةي، وهو أكبر حساب  والبحري والطيران. باإلضافة إلى ذلك، ساهم حساب برنامج عافية للتأمين الصح
. وإذا حدث انخفاًضا كبيًرا في حجم المعامالت  2020ديسمبر    31من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنة المنتهية في  
  لشركة ا ، فسيؤدي هذا االنخفاض إلى التأثير سلبًا على أداء  الشركةالمتعاقد عليها مع أي عميل أو وكيل رئيسي تتعامل معه  

 وعملياتها ونتائجها.

من توسيع قاعدة    الشركةويعتبر التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات من القطاعات شديدة المنافسة، وإذا لم تتمكن  
 عمالئها في هذه األنشطة أو تنويع منتجاتها في المستقبل، سيتأثر وضعها المالي وعملياتها ونتائجها سلباً. 

 ة بإعادة التأمين المخاطر المتعلق

تعتمد شركات التأمين، في سياق أعمالها العادية، على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع شركات إعادة التأمين للمخاطر الناشئة  
عن التغطية التأمينية. وتُعتبر إعادة التأمين عمل متخصص تتقاضى فيه شركات إعادة التأمين أقساط تأمين لتوفير تغطية إعادة  

.  الشركة أمين. وفي حالة وقوع حوادث عالمية أو إقليمية تؤثر على أقساط التأمين، سيؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على ربحية  الت 
على إعادة تأمين على محفظة التأمين الخاصة بها، إال أنها تظل    الشركة وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه على الرغم من حصول  

الذي تفشل فيه شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتها. وبالتالي، قد يكون لفشل شركات    مسؤولة عن المخاطر المنقولة بالقدر
 . الشركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتها المالية تأثيًرا سلبيًا جوهريًا على عمليات 

التأمين في السوق مستقباًل، السيما من    الشركةهناك أيًضا خطر يتمثل في أن   قد ال تتمكن من الحصول على خدمات إعادة 
الشركات العاملة خارج الكويت في حالة حدوث اضطراب في سوق إعادة التأمين ألي سبب من األسباب، مما قد يؤثر بشكل  

اآلن أو ستتعاقد    الشركةتتعامل معهم  . كما أن إفالس أي من شركات إعادة التأمين التي  الشركةجوهري وسلبي على أعمال  
معهم مستقباًل، أو عدم القدرة أو الرغبة في دفع المبالغ المستحقة في الوقت المناسب، أو عدم االمتثال ألحكام اتفاقيات إعادة  

 وعملياتها ونتائجها.   للشركةالتأمين مع هذه األطراف من شأنه أن يؤثر بشكل مادي وسلبي على الوضع المالي  

بمنصة إعادة تأمين قوية، معظمها من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي، مما يدعم قدرات االكتتاب    الشركةتع  تتم
% خالل  56.7% و53.6% و53.1من إعادة التأمين ثابتًة عند    الشركة. وظلت استفادة  بمجموعة الخليج للتأمينالخاصة  
 على التوالي.   2020و  2019و  2018األعوام 

 ر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر المخاط

من تقدير المخاطر    الشركة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين لمقدمي الطلبات. ومع ذلك، إذا قللت    الشركةتدرس  
 المحتملة عند إصدار وثائق التأمين، فسوف تتكبد خسائر مالية، وسيتأثر أدائها سلبًا في المستقبل. 

 أو عدم تجديد وثائق التأمين  المخاطر المتعلقة بإلغاء

من االستمرار في تجديد وثائق التأمين الصادرة أو التي ستصدر في    الشركة في سوق تأمين تنافسي. وقد ال تتمكن    الشركة تعمل  
  للشركة المستقبل كما هو متوقع. وفي حالة عدم تجديد أو إلغاء الوثائق من قبل حاملي وثائق التأمين، فإن مستوى األقساط المكتتبة  

 ونتائجها.  الشركةفي السنوات القادمة سوف يتأثر سلبًا وماديًا، مما قد يؤثر على أعمال  
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 المخاطر المتعلقة بمهام واجتماعات لجان مجلس اإلدارة 

ولوائح حوكمة الشركات بعض القيود فيما يتعلق بتشكيل لجان مجلس اإلدارة وعدد اجتماعاتها.    للشركة وضعت اللوائح الداخلية  
من عشرة أعضاء، وعضو تنفيذي واحد، وتسعة أعضاء غير تنفيذيين )ثالثة منهم أعضاء مستقلون(،    الشركةيتألف مجلس إدارة  

حافل من عضو ولديهم سجل  المتخصصين  من  اإلدارة  أعضاء مجلس  ولديهم  وجميع  مختلفة،  في شركات  اإلدارة  مجلس  ية 
المهارات الالزمة لهذا المنصب، باإلضافة إلى الدراية والخبرة في مجال التأمين، وينتخب جميع أعضاء مجلس اإلدارة من خالل  

بتغيير ممثلها  . وقامت شركة أماكن المتحدة للعقارات  2020الجمعية العامة كل ثالث سنوات وتم إعادة انتخاب األعضاء في عام  
من   اعتباراً  الصناع  السيد/ محمود علي  من  بدالً  الصباح  األحمد  ناصر صباح  دانا  الشيخة  وتعقد  2020نوفمبر    1ليصبح   .

  31اجتماعات مجلس اإلدارة بحضور أغلبية األعضاء وقد ُعقدت عشرة اجتماعات لمجلس اإلدارة في السنة المالية المنتهية في  
 . 2020ديسمبر 

لوائح الحوكمة لشركات التأمين، يعتبر عدم االمتثال لمتطلبات اللوائح انتهاًكا لقانون التأمين ووحدة تنظيم التأمين وشروط  ووفقًا ل
وما    للشركة لعقوبات من شأنها أن يكون لها تأثيًرا سلبيًا على الوضع المالي والتشغيلي    الشركةالترخيص ويمكن أن يعرض  

 يترتب على ذلك. 

 وتكنولوجيا المعلومات   التشغيلالمخاطر المتعلقة بأنظمة 

بشكل كبير على قدرة أنظمة التشغيل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات ويطرح الوضع الطبيعي الجديد العديد    الشركةتعتمد أعمال  
وكمة الداخلية ويضيف  من المخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات ومخاطر اإلنترنت وضوابط العمليات ومخاطر الح 

تدفق اللوائح قصيرة األجل استجابة لألزمات مزيًدا من الضغط على الشركات. ويجري وضع عمليات رقمية جديدة ولكن لم يتم  
تقييم كفاءتها أو ضوابطها حتى اآلن ويمكن أن تتعرض هذه األنظمة لمخاطر األعطال، بما في ذلك أعطال النظام واإلخفاق  

ن والفيروسات واألخطاء البشرية والكوارث الطبيعية والحدة وأخطاء االتصاالت ونقص العمالة الماهرة الالزمة  وانتهاكات األما
  الشركة لتشغيل وإدارة هذه األنظمة وفي حالة تكرار حدوث عطل أو إخفاق كبير، فإن ذلك يؤثر سلبًا على اإليرادات ولن تتمكن  

قت المناسب مما قد يعرضها للخضوع للتحقيقات والعقوبات والذي بدوره سيؤثر على  من إصدار تقاريرها المالية الدورية في الو 
 ونتائجها.  الشركةأعمال 

للتخفيف من هذه المخاطر من خالل المراقبة المستمرة لسير العمل مع الشركات التابعة وإصدار أدوات وتقارير    الشركةوتخطط  
 . المجموعةجيا المعلومات في جديدة لتقييم المخاطر وتقييم شامل لمخاطر تكنولو

 االئتماني بالتصنيف المخاطر المتعلقة 

(، وتصنيف وكالة ستاندرد آند  2020ديسمبر    3من وكالة موديز )كما في    A3يعكس تصنيف القوة المالية للتأمين من الفئة  
  4من وكالة إيه. إم بيست ريتينجز )ممتاز( )كما في    A( وتصنيف من الفئة  2021فبراير    24)كما في    -Aبورز من الفئة  

الراسخة في المنطقة. ومع ذلك،    ( مكانتها الرائدة في أسواقها المستهدفة باإلضافة إلى شهرة عالمتها التجارية2019ديسمبر  
يمكن أن يشكل تفشي فيروس كورونا تحديات كبيرة ألعمالها خارج الكويت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي تمثل حوالي  

وفي حين أن هذه العمليات خارج الكويت قد حافظت على أداء تشغيلي قوي، فإن البلدان التي    المجموعة% من عمليات  40
. عالوة على ذلك، فإن التقلبات في األسواق  19-ه العمليات تتميز ببيئات تشغيلية ضعيفة وعرضة أكثر لجائحة كوفيدخضعت لهذ

وكفاية رأس المال والقدرة المالية، في حين أن حاالت التأخير المتوقعة في تحصيل    المجموعةالمالية ستؤثر سلبًا على ربحية  
 . مجموعةالاألقساط ستضغط على مركز السيولة في 

يتم وضع إعادة التأمين مع األطراف األخرى التي لديها تصنيف ائتماني جيد وتجنب تركيز المخاطر بإتباع إرشادات السياسة  
فيما يتعلق بحدود األطراف المقابلة التي يضعها مجلس اإلدارة كل عام وتخضع لعمليات مراجعة منتظمة. في تاريخ كل بيان 

قييًما للجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأمين وتحديث إستراتيجية شراء إعادة التأمين والتأكد من  مركز مالي، تجري اإلدارة ت 
 وجود مخصصات مناسبة النخفاض القيمة. 

 المخاطر المتعلقة بسياسات إدارة المخاطر 

إلدارة المخاطر المؤسسية  بإدارة قوية للمخاطر المؤسسية في جميع العمليات، مع وجود إطار عمل موحد    الشركةويضمن تمتع  
لدى   األعمال  أبحاث  ومراكز  المؤسسية  المخاطر  إدارة  وجود  إن  القرار.  عملية صنع  في  عن    المجموعة والمتضمن  فضاًل 

والشركات والربط الفعال باالستراتيجيات والعمليات والربط الفعال بالتخطيط المالي   المجموعة اإلشراف المزدوج على مستوى 
والتدريب الفني على األعمال المتعلقة بالمخاطر يضمن    المجموعة والمتابعة والمراقبة المنتظمة على مستوى  ووضع الميزانية  

 إجراءات استباقية قائمة على المخاطر التخاذ القرارات مدعومة بالموضوعية وتحليل االحتماالت والخطط الواقعية. 

بالغ عن المخاطر ولوحات بيانات مؤشرات المخاطر الرئيسية،  )مثل اإل  المجموعةيؤدي توحيد أدوات وممارسات المخاطر عبر  
مع تكامل    المجموعة وغيرها( وتوحيد أطر مستوى تحمل المخاطر وتحسين التقنيات وأنظمة المخاطر الجديدة وتنظيم اجتماعات  

 إطار نهج واحد موحد.  بشكل أكبر وتعزيز الصفات االئتمانية على مستويات متعددة إلى تكامل إدارة المخاطر المؤسسية في 

وإجراءاتها وضوابطها الداخلية فعالة بشكل كامل في جميع الحاالت والظروف مما قد    الشركةومع ذلك، قد ال تكون سياسات  
على معلومات كافية لتقدير التعرض للمخاطر بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، قد تتأثر الحالة المالية    الشركةيتسبب في عدم حصول  

 جها التشغيلية بشكل كبير وسلبي من خالل الزيادة الالحقة في التعرض للمخاطر. ونتائ  للشركة
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 المخاطر المتعلقة بالنزاعات والتقاضي

أثناء أدائها ألعمالها لدعاوى قضائية ومطالبات تتعلق بعمليات التأمين الخاصة بها، وللنزاعات والدعاوى    الشركةقد تتعرض  
ضمان عدم نشوء أي نزاعات مع بعض حاملي وثائق التأمين، مما قد يؤدي إلى رفع    للشركةالمتعلقة بالتغطية التأمينية وال يمكن  

لدعاوى قانونية من    الشركة أو ضدها، ونتيجة لذلك، يمكن أن تتعرض    الشركة ل  دعاوى أمام السلطات القضائية المختصة من قب 
توقع نتائج هذه الدعاوى    للشركةالهيئات واإلدارات الحكومية والتحقيقات في إطار الضوابط الجديدة على قطاع التأمين وال يمكن  

أن تتوقع بدقة تكلفة    للشركةائج عملياتها وال يمكن  عند تقديمها وال تضمن عدم وجود تأثير كبير بسببها على وضعها المالي ونت 
الصادرة   األحكام  أو  المطالبات  لهذه  النهائية  النتائج  أو  ضدها  أو  قبلها  من  رفعها  يتم  التي  القانونية  اإلجراءات  أو  الدعاوى 

نتائج سلبية لهذه الدعاوى القضائية من شأ نها أن تؤثر سلباً على  بخصوصها، بما في ذلك الخسائر والعقوبات. لذلك فإن أي 
 . الشركة 

 المخاطر المتعلقة بعدم التطوير والتوسع 

في إنشاء وتطوير مشاريع التأمين في المنطقة وتعتمد القدرة على تنفيذ هذه اإلستراتيجية على   الشركةتتمثل إستراتيجية تطوير 
الع السوق وكذلك  التنافسي في  المستوى  إدارة عملية تطوير األعمال على  باللوائح والقرارات  طريقة  المتعلقة  الخارجية  وامل 

في تطوير نشاطها التأميني. إن عدم تنفيذ   الشركةالحكومية الصادرة عن اإلدارات التنظيمية ومنافسيها وال يمكن ضمان نجاح  
ن األخرى  لخططها التوسعية سيكون له أثر سلبي على استمراريتها وخاصة في ظل المنافسة القوية من شركات التأمي   الشركة

 ونتائجها ووضعها المالي.  الشركةوالتي ستؤثر بدورها على أعمال 

 المشكوك في تحصيلها  الديون المخاطر المتعلقة بزيادة 

 7.6مليون دينار كويتي، من بينها    132.2، بلغ إجمالي أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة  2020ديسمبر    31كما في  
في تنفيذ سياسة تحصيل جادة وفعالة سيكون له تأثيًرا سلبيًا    الشركةيوًما. إن إخفاق    365كثر من  مليون دينار كويتي متراكمة أل

 ونتائجها.  الشركةوتوقعاتها وأعمالها ووضعها المالي وعلى سعر السهم وأعمال  الشركة على أعمال 

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية 

في النسق    الشركةعالمات تجارية معروفة مع وجود عالمة تجارية موحدة في جميع أنحاء المنطقة. وقد فازت    الشركة تمتلك  
  الشركة الرابع بنجاح بجائزة "العالمة التجارية للتأمين عن العام، الكويت" وهي من جوائز العالمات التجارية العالمية. وتمتلك  

( ستة وثالثين ذات الصلة بخدمات التأمين الخاصة. ومع ذلك، تعتمد قدرة  36لفئة )عالمة تجارية مسجلة في وزارة التجارة في ا
في منع انتهاك حقوقها    الشركة على تسويق منتجات التأمين وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وإذا أخفقت    الشركة 

  الشركة أكثر تكلفة، مما يؤثر على أعمال    الشركةات  في هذا الصدد، سيؤثر هذا اإلخفاق سلبًا على العالمة التجارية ويجعل عملي 
بشكل أكبر إذا كان عليها التنافس مع العالمات التجارية المماثلة في األسواق الرئيسية التي    الشركةونتائجها وسوف تتأثر أعمال  

 تعمل فيها وليس لديها حقوق ملكية مسجلة بها. 

 الزكاة  بفروق المخاطر المتعلقة 

لقرار وزارة المالية رقم    المجموعة% من ربح  1اة بنسبة  يحتسب مبلغ الزك ديسمبر   10اعتباراً من    2007لسنة    58وفقاً 
 اللتزامات نتيجة الفروق في أسلوب احتساب مبلغ الزكاة.  الشركة. ومع ذلك، قد تعرض 2007

 رئيسية في الشركة  مناصب المخاطر المتعلقة بشغور 

. ومع ذلك، وفي حال شغور أي منصب رئيسي، قد تتأثر النشرة ما في تاريخ هذه  مناصب رئيسية شاغرة ك  الشركةليس لدى  
  الشركة بأي تأخير في تعيين أشخاص لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة لتلك المناصب، مما قد يؤثر سلباً على قدرة    الشركة إنتاجية  

 على تنفيذ استراتيجياتها. 

 المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت 

في معظمها بنفس العمالت مثل التزامات التأمين وإعادة التأمين التعاقدية، وهذا من شأنه تخفيف مخاطر    للشركة األصول المالية  
مخاطر العملة بصورة فعالة    الشركةأسعار صرف العمالت األجنبية. كل الموجودات تغطي المطلوبات بكل عملة أجنبية. وتدير  

دارة الموجودات والمطلوبات. ال يوجد أثر مادي على الربحية من حركات أسعار صرف العملة.   من خالل أدوات مالية ونموذج إ
ألي مبالغ من مبيعات منتجاتها، أو قامت بإجراء معامالت بعملة أجنبية، فإنها قد تتعرض لمخاطر تتعلق    الشركةفي حال استالم  

 . للشركةسلباً على األداء المالي  بأسعار صرف العملة. أي تقلبات جوهرية في أسعار الصرف تؤثر  

 في المعايير المحاسبية وصدور معايير جديدة  بالتغيرات المخاطر المتعلقة 

للتقارير المالية. وفي هذه الحالة، يتعين على    للشركةتعد البيانات المالية   للمعايير الدولية  بالتعديالت أو    الشركة وفقاً  االلتزام 
التغييرات التي تتم على هذه المعايير من وقت آلخر. لذلك، فإن أي تغيير في هذه المعايير أو التطبيق اإللزامي لبعض من المعايير  

 .  للشركة، ومن ثم النتائج المالية والوضع المالي  للشركةالجديد سوف يؤثر على البيانات المالية 

 التي تعمل فيها الشركة  بالمنطقة المخاطر ذات الصلة 
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تستمر االنظمة القانونية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي االخرى في التطور وينشا عن ذلك بيئة غير مستقرة   
 لالستثمار واالعمال التجارية 

تمر دولة الكويت والعديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي بمراحل مختلفة من تطوير مؤسساتها القانونية والرقابية التي تميز  
الدول االكثر تطورا. ونتيجة لذلك، قد ال يتم تطبيق تدابير الحماية االجرائية وكذلك اللوائح الرسمية والقوانين بشكل متسق، وفي  

كون من الممكن الحصول على التدابير القانونية التي يتم توفيرها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة في  بعض االحيان قد ال ي 
الوقت المطلوب. وبما أن البيئة القانونية تظل خاضعة الى التطوير المستمر، قد يواجه المستثمرين في دولة الكويت ودول مجلس  

اتهم. كما أن أية تغييرات غير متوقعة في االنظمة القانونية في دولة الكويت  التعاون الخليجي الغموض من حيث أمان استثمار
الشركة المصدرة  ومجلس التعاون الخليجي قد يكون لها تأثير مادي سلبي على حقوق حملة االسهم أو االستثمارات التي قامت بها  

ووضعها القانوني ونتائج  الشركة المصدرة  أعمال    أو قد تقوم بها في المستقبل، وبالتالي قد يكون لذلك تأثير سلبي مادي على
 أعمالها وافاقها. 

 المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين

حالياً. وقد تؤثر جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار    الشركةقد ال يكون نمو سوق التأمين اإلقليمي كبيراً ومستداماً كما تتوقع  
مخاطر التقلبات المتزايدة في األسواق    الشركةالنفط سلباً على االقتصادات وأسواق التأمين دول مجلس التعاون الخليجي. وتواجه  

 المالية والتراجع المحتمل في تقييم العقارات،  

 بالمنافسة المخاطر المتعلقة 

  الشركة يد للمناقصات في الكويت يفتح المجال للشركات العالمية للمنافسة ي أي مناقصة جديدة. لذلك، فقد تجد  تم تفعيل قانون جد
  للشركة نفسها تعمل في بيئة تطغى عليها حدة المنافسة مع زيادة في عدد الشركات المرخصة في الكويت. ويستند المركز التنافسي  

ة، النطاق الجغرافي ألعمالها، عالقات العمل مع العمالء، األقساط المحملة، شروط وأحكام  إلى العديد من العوامل منها القوة المالي 
على تقميم برامج التأمين وفقاً لمتطلبات السوق، سرعة دفع    الشركةالوثائق المصدرة، والخدمات والمنتجات المعروضة، قدرة  

 ق المحلية. ، خبرة وكفاءة الموظفين وحضورهم في السوالشركةالتعويضات، سمعة 

ستكون قادرة على تحقيق أو المحافظة على أي مستوى محدد من األقساط في بيئة تنافسية. قد تؤثر    الشركة ليس هناك تأكيد أن  
 وتطلعاتها المستقبلية وموقفها المالي، عن طريق:  الشركة الضغوط التنافسية المتزايدة بشكل كبير وسلبي على أعمال 

 تراجع هوامش األرباح.  •

 . الشركة تعطل نمو قاعدة عمالء  •

 تناقص الحصة من السوق.  •

 زيادة معدالت استقاالت موظفي اإلدارة والمبيعات.  •

 ارتفاع المصروفات التشغيلية مثل مصروفات المبيعات والتسويق.  •

 زيادة تكاليف حيازة وثائق التأمين. •

 المستهلك المخاطر المتعلقة بثقة 

ثقة المستهلك في قطاع التأمين ضرورية لقوة القطاع. وأي تراجع في ثقة المستهلك في قطاع التأمين سوف يؤدي إلى زيادة  
 لهذه المنتجات، ومن ثم أوضاعها المالية.  الشركة معامالت إلغاء وثائق التأمين واسترداد األموال مما يؤثر سلباً على مبيعات 

 أعمال التأمينالمخاطر المتعلقة بدورة 

يتعرض قطاع التأمين العالمي لتغيرات دورية مع تقلبات كبيرة في النتائج التشغيلية بسبب المنافسة، والكوارث الطبيعية، واألحوال  
التي تعمل في قطاع التأمين، وقد يؤدي ذلك إلى فترة من    الشركات االقتصادية واالجتماعية، وعوامل أخرى تخرج عن سيطرة  

تتلقى الشركات خاللها أقساط أفضل. إضافة إلى ذلك، فإن  انتشار األس عار التنافسية بسبب زيادة المعروض، وفترات أخرى 
تكرار وجسامة الخسائر التي تؤثر على وثائق التأمين يمكن أن يكون لها أثر كبير على دورة األعمال المشار إليها. من المتوقع  

 اً نتيجة لهذه العوامل. سلب  الشركةأن تتأثر دورة أعمال التأمين في  

 على األسعار  الرقابة المخاطر المتعلقة بضعف 

باتباع إرشادات التقارير االكتوارية وتعليمات وحدة تنظيم التأمين بشأن أسعار وثائق التأمين، والتي تتطلب تغيير    الشركة تلتزم  
من جذب عمالء جدد وتخسر العمالء الحاليين    الشركة. إذا كان سعر أحد منتجات الشركة مرتفعاً، لن تتمكن  الشركة في وثائق  

من السوق ومبيعاتها وعملياتها   الشركةلمصلحة شركات أخرى. وأي تغيير في المستقبل في األسعار سوف يؤثر على حصة  
 ونتائجها.
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 األنظمة القانونية والرقابية  

قد تؤدي النظم القانونية والرقابية إلى خلق بيئة غير مالئمة بالنسبة لقطاع التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي  
هي في طور تطوير أجهزتها الحكومية وكذلك النظم القانونية والرقابية، إال أنها ليست بنفس الوضع الذي تتمتع به المؤسسات  

أوروب  أخرى في منطقة مجلس  الحكومية في غرب  إلى دول  باإلضافة  الكويت،  وقد وضعت  األمريكية.  المتحدة  والواليات  ا 
التعاون الخليجي، إجراءات لتعزيز المزيد من الكفاءة والفاعلية ضمن نظمها القانونية والرقابية. ومن بين تلك اإلجراءات، قيام  

زامات الناشئة عن االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجات(  دولة الكويت ودول ضمن مجلس التعاون الخليجي بتحمل االلت 
)وفقاً لما حددته منظمة التجارة العالمية( وقد سنت دولة الكويت بالفعل تشريعاً لمد نطاق الملكية األجنبية، على سبيل المثال ال  

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر السياسات    الحصر. إال أن دولة الكويت قد تشهد تغيرات في اقتصادها وسياسات حكومتها )بما
المتعلقة باستمرار تمديد حقوق الملكية األجنبية بموجب التزامات دولة الكويت الناشئة تجاه االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة/  

 . الشركة المصدرةمنظمة التجارة العالمية( على نحو قد يؤثر على أعمال 

وقد يكون للتغيرات التي تشهدها سياسة الحكومات وتفسير النصوص التشريعية والرقابية واجبة التطبيق على قطاع التأمين في  
وسمعتها وتكاليف أنشطتها وقدرتها على القيام  الشركة المصدرة  تأثيراً سلبياً على نشاط  الشركة المصدرة  األسواق التي تعمل بها  

  .للشركة المصدرة ل أصول حالية؛ األمر الذي يؤثر بدوره على الوضع المالي باستثمارات جديدة أو تسيي 

وقد تؤثر التشريعات   مباشرة أو من خالل شركات وكيانات تابعة مؤسسة في عدة نظم قانونية وتشريعية. الشركة المصدرة  وتعمل  
سبيل المثال ال الحصر إلى زيادة المنافسة    وقد يؤدي ذلك على .الشركة المصدرة المحلية لتلك النظم على نحو سلبي على نشاط 

أنشطة   يؤثر على  نحو  الترخيص على  في شروط  تغيرات  أو حدوث  إضافية  تراخيص  إلصدار  المصدرة  نظراً  أو  الشركة 
 قيود أو حدود تتعلق بالملكية أو بنطاق األنشطة.  الشركة المصدرة  كما قد تفرض على   ربحيتها.

اإلفالس في الكويت نسبياً مع وجود إرشادات محدودة بشأن كيفية تطبيق اإلطار التشريعي في الممارسة  لم يتم اختبار نظام  
 العملية من قبل المحاكم في الكويت 

المزمع إصدارها أو من ينوب عنهم في المرتبة ودون   األسهمتتساوى كافة المطالبات أو الحقوق التي يطالب بها المساهمين فى 

فإن أحكام اإلفالس  ،  الشركة المصدرة  صدور الحكم بإفالس. وفي حالة  للشركة المصدرةهم القائمة حالية  أي تمييز مع األس
ً   تأثيراً   يؤثرا  قد  الشركة،  أصول  على  التنفيذ  وأحكام  2020لسنة    71المنصوص عليها فى قانون اإلفالس رقم     سلبيا

المصدرة  قدرة  على   اإلفالس،   حالة   في  األسهم  حملة  أموال   رد   أو  المساهمين  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء   على  الشركة 
ً   األولوية  ذات  للمطالبات  المرتبة  في  أقل  بدرجة  الشركة  لمساهمي  مطالبات  أي  وتصنف   الدولة   لصالح  للقانون  طبقا
 . الشركة المصدرة دائني جميع من وغيرها المرتهنين والدائنين والعمالية والضريبية الحكومية والجهات

كما أن الحصول على حكم إفالس نهائي في الكويت قد يستغرق عدة سنوات. لذلك، ال يوجد ثمة تأكيد بأن المساهمين سوف  
 . الشركة المصدرةيحصلون على كامل قيمة مطالباتهم أو الحصول عليها على اإلطالق في حالة إفالس 

( والذي سوف يسري  "قانون اإلفالس الجديد" )   2020سنة ل  71استبدل نظام اإلفالس الحالي في الكويت بقانون اإلفالس رقم  
 . 2021أبريل  25بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية لقانون اإلفالس الجديد، وتم نشر الالئحة التنفيذية بتاريخ 

 القوة القاهرة 

بالتزاماتها فيما يتعلق بالعمليات الحالية والمخططة لها في المستقبل.  الشركة المصدرة قد تحدث تغيرات غير متوقعة تعيق وفاء 
وتتضمن حاالت القوة القاهرة على سبيل المثال ال الحصر وقوع الحوادث أو اندالع الحروب أو الثورات أو أعمال الشغب أو  

لنزاعات العمالية. وليس هناك ضمان  العصيان المدني أو أحداث القضاء والقدر أو وقوع الكوارث الطبيعية واإلضرابات أو ا
 في المستقبل.    للشركة المصدرةالستمرار األداء المالي  

منذ التأسيس يلقى الدعم من الظروف االقتصادية القوية في الكويت ومنطقة دول مجلس    للشركة المصدرةلقد ظل األداء المالي  
  لسياسي نسبي واالرتفاع المستمر في أسعار النفط.  وال يمكن أن التعاون الخليجي وذلك خالل تلك الفترة على خلفية االستقرار ا

في المستقبل، أو أن نمو واستقرار األسواق التي تعمل وتستثمر    للشركة المصدرة يكون هناك ضمان باستمرارية األداء المالي  
سوف يستمر. ونظراً للعالقات المتداخلة بين األسواق المالية العالمية، وجب على المستثمرين مالحظة أن  الشركة المصدرة  فيها  

وأداؤها المالي يمكن أن يتأثران تأثراً سلبياً بالتطورات السياسية واالقتصادية والتطورات األخرى ذات  الشركة المصدرة  نشاط  
التعاو داخل وخارج منطقة دول مجلس  تمكن  الصلة وذلك  األوسط. وفي حالة عدم  الشرق  الخليجي ومنطقة دول  الشركة  ن 

تصفية  المصدرة   أو  تخفيض  يقرروا  أن  الحاليين  للعمالء  يمكن  بشكل مستمر،  مناسبة  أو  استثمارية مرضية  تقديم عوائد  من 
 استثماراتهم.
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قة والتخصص في إدارة أصولها واالستثمارات  في تطوير نظمها وذلك استجابةً للنمو المتوقع وزيادة الد الشركة المصدرة  وتستمر  
أنها تملك الضوابط المالية واإلدارية المالئمة، إال أن أي سوء إدارة أو غش أو احتيال  الشركة المصدرة  المختلفة. وفي حين ترى  

ل، أو توجيه اتهام من  ، أو الدعاية السلبية الناشئة عن تلك األعماللشركة المصدرةأو إخفاق في النهوض بالمسؤوليات التشغيلية 
على المحافظة على الدخل من المحفظة االئتمانية  الشركة المصدرة  أي طرف آخر لها، يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على قدرة  

 واالستثمارات المختلفة أو زيادته. 

 المخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح 

 بوجه عام نسبة مخاطر مرتفعة االستثمار في أوراق مالية في األسواق النامية والناشئة يتضمن 

العلم ان هذه االسواق تخضع إلى مخاطر أكبر من االسواق  -مثل الكويت  –يجب على المستثمرين في األسواق النامية والناشئة 
  االكثر تطورا، بما في ذلك مستوى أعلى للتقلب ومحدودية السيولة والتغييرات في البيئة السياسية واالقتصادية. باإلضافة لذلك 

لن تتأثر سلبا باألحداث في  -مثل األسهم-ليس هناك ضمان أن أسواق االوراق المالية المعرضة لخطر األسواق النامية والناشئة  
 مكان أخر وخاصة في األسواق الناشئة. 

سلبي على  وتشمل المخاطر المحددة في دولة الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا التي يمكن أن ينتج عنها تأثير مادي  
 ووضعها المالي واَفاقها ما يلي بدون حصر: الشركة المصدرة  أعمال 

 عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي. •

 أعمال خارجية تتعلق بالحرب والنزاعات المدنية أو العداءات أو النزاعات األخرى. •

 االضطراب أو العنف المحلي. •

 زيادة التضخم وتكلفة المعيشة. •

ــرائب وزيادة النظم   • ــرائب في االماكن الخالية من الض ــريبية المتغيرة بما في ذلك فرض الض ــريبية والقوانين الض الض
 الضرائب في االماكن منخفضة الضريبة.

 التدخالت الحكومية وسياسة الحماية الحكومية.  •

 ية والقوانين الضريبية.التغييرات السلبية المحتملة في القوانين والممارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانون  •

 الصعوبات في توظيف الموظفين وإدارة العمليات. •

 تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية.الشركة المصدرة النظم القانونية التي يمكن أن تجعل من الصعب على  •

 القيود على حق تحويل أو إخراج العملة أو تصدير األصول. •

 وخطوات تحصيل أطول.  خطر أكبر للحسابات غير قابلة للتحصيل •

 تذبذب سعر الصرف. •

 الصعوبات اللوجستية وصعوبات االتصال.  •

لذا ينبغي على المستثمرين المحتملين ممارسة العناية الخاصة لتقييم المخاطر المعنية ويجب عليهم تحديد ما إذا كان االستثمار  
مار في األسواق النامية والناشئة مناسب أكثر للمستثمرين في االوراق المالية مالئم في ضوء تلك المخاطر. وعموما، فإن االستث 

 المتطورين الذين يتفهمون بالكامل أهمية المخاطر المعنية. 

 مالئمة االستثمار 

أن يحدد مالءمة ذلك االستثمار وذلك في ضوء ظروفه الخاصة. وعلى وجه الخصوص،    األسهم يتعين على كل مستثمر محتمل في  
  :يتعين على كل مستثمر محتمل القيام بما يلي

، والمعلومات الواردة  األسهمومميزات ومخاطر االستثمار في    لألسهم أن يكون لديه معرفة وخبرة كافية للقيام بتقييم ُمجدي   •
 .النشرة في هذه 

في    األسهمأن يتمكن من الوصول إلى األدوات التحليلية المناسبة وأن يكون على دراية بها وذلك لتقييم أي استثمار في   •
 .على محفظته االستثمارية بصفة عامة األسهمسياق وضعه المالي الخاص، وكذلك تقييم تأثير 

الستثمار في أسهم الشركة، وأن يكون على دراية بسير األعمال في أية أسواق مالية ذات  أن يكون لديه فهم تام بشروط ا •
 .صلة 

أن يكون قادراً بمساعدة مستشار استثمار على تقييم السيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصادية وغير ذلك من العوامل التي   •
 .ةيمكن أن تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل المخاطر المحتمل

 سيولة وتقلبات أسعار األسهم 

( بقيمة تعادل أو تزيد عن سعر العرض، أو عدم بيعها على  أسهم اإلصدار )ومنها   أسهمهممن إعادة بيع  المكتتبونقد ال يتمكن 
ومنها، على سبيل  الشركة المصدرة  اإلطالق، حيث أن سعر السوق لألسهم بعد العرض قد يتأثر سلباً بعوامل تخرج عن سيطرة  

 ، أو التغيرات في التعليمات الحكومية. الشركة المصدرةالمثال ال الحصر، الفروق في نتائج عمليات 
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( قد تنخفض وقد ترتفع، وقد تتعرض لتقلبات كبيرة أسهم اإلصدار العلم أن قيمة االستثمار في األسهم )ومنها    المكتتبينب على  يج
. شهدت أسواق األسهم، من وقت آلخر، تقلبات كبيرة في األسعار  ألسهم اإلصداربسبب أي تغير في توجهات السوق بالنسبة  

أو تطلعاتها المستقبلية. فضالً  الشركة المصدرة  وراق المالية، وهو ما قد ال يعود إلى أداء وحجم التداول مما أثر على أسعار األ
قد تكون أقل من توقعات محللي السوق والسوق بصفة    للشركة المصدرة عن ذلك، فإن النتائج التشغيلية والتطلعات المستقبلية  

 . لألسهم ي سعر السوق بالنسبة  عامة، من وقت آلخر. أي من هذه األحداث قد يؤدي إلى انخفاض ف

 دفع توزيعات أرباح 

تطبيق سياسة  الشركة المصدرة  في المستقبل )تنوي  الشركة المصدرة  أي توزيعات أرباح تعلن عنها    أسهم اإلصدارتستحق  
شركة  البشأن توقعات األرباح. وال تهدف  الشركة المصدرة  لتوزيعات األرباح تحدد مستويات توزيعات األرباح وتعكس رؤية  

الشركة المصدرة  غير تلك التي ينص عليها القانون. وتنوي    المساهمين إلنشاء احتياطيات ال تتاح لتوزيع أرباح على  المصدرة  
األرباح   توزيعات  سياسة  تتغير  قد  ذلك،  إلى  إضافة  مناسباً(.  ذلك  أن  اإلدارة  مجلس  ارتأى  إذا  أرباح  توزيعات  للشركة  دفع 

 من وقت آلخر.  المصدرة 

 كية المساهمين الحاليين خفض مل

،  النشرةحقوقهم قبل حلول الموعد النهائي الستالم الطلبات والدفع بالكامل المقرر في    المساهمون المستحقون إذا لم يمارس  
الشركة  فسوف يتم خفض حصص ملكيتهم وحقوق تصويتهم، ومن ثم خفض النسبة التي تمثلها أسهمهم الحالية في رأس مال  

كما في تاريخ التسجيل والذين بدأ استحقاق    المساهمين المستحقين وذلك بعد العرض مباشرة. إضافة إلى ذلك، فإن  المصدرة  
أسهم  ، حيث يتم تقريب استحقاقاتهم نزوال ألقرب رقم صحيح من  المصدرةالشركة  حقوقهم قد يتعرضون لتخفيف حصصهم في  

اإلضافية، مما يمكنهم    أسهم اإلصدار في    االكتتاب لم يكتتب بها،    أسهم إصدار ، في حال توفر  المساهمين . ويمكن لهؤالء  اإلصدار
 أو زيادتها. الشركة المصدرة من المحافظة على حصصهم في 

 ة إصدار أسهم جديدة المخاطر المتعلقة بإمكاني

(. إذا  النشرةفي الوقت الحالي خطط مستقبلية إلصدار أسهم جديدة )باستثناء الحقوق المشار إليها في هذه    الشركةليس لدى  
الحاليين من ممارسة حقوقهم عند إصدار أسهم جديدة،    المساهمينزيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة ومنع    الشركةقررت  

أسهمهم بنسبة وتناسب مع حقوق تصويتهم وحقوق استالم توزيعات األرباح. قد يكون ألي عرض إضافي    فسوف تنخفض ملكية 
 أثر مادي على سعر األسهم في السوق. 

 المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق من قبل المساهمين الرئيسيين 

حقوقهم للحصول على أسهم جديدة في عرض    االستراتيجيون، في كل   المساهمون الرئيسيون، ومنهم    المساهمون إذا لم يكتتب  
، فسوف تنقص ملكيتهم وحقوق التصويت وتمثيلهم في مجلس اإلدارة، وأيضاً العائد الذي يقبضونه بسبب خفض حصة  االكتتاب

الرئيسيين في دعمهم وتأثيرهم على   المساهمين . وسوف ينعكس االنخفاض في حقوق تصويت  الشركةالملكية في رأس مال  
 ومركزها المالي.   الشركة، ومن ثم يؤثر على قرارات للشركةالقرارات المؤثرة  

 األولوية  حقوق  بيع  أو ربحية بعدم المتعلقة  المخاطر 

  السوق   في  الكافي   الطلب  لوجود   ضمان  هنالك  ليس  أنه  كما.  أعلى   بسعر  به  التداول   خالل   من  السهم  ربحية  يضمن  ما  يوجد  ال

 من  المستثمرين  تمكن  عدم  حال   وفي .  الحقوق  ممارسة  عدم   عن  الشركة   من   تعويض  أي   لتحصيل  أو   األولوية   حقوق   لممارسة 

  لالكتتاب   الحقوق   هذه  الستخدام  سيضطرون  فإنهم  األقل،  على   عمل  أيام  خمسةب   االكتتاب  باب  قفل   قبل  األولوية  حقوق  في  التصرف

  يوجد   فال  الصحيحة  بالطريقة   الحقوق  اكتتاب  اجراءات   اتباع  في  فشلوا  أو   المستثمرون   يكتتب  لم  حال   وفي  الطرح،   اسهم   في

  مراجعة   المستثمرين  على  يجب  وعليه،.  الخسائر  بعض  تكبدهم  إلى  سيؤدي  وبذلك  عليهم،  تعويض  مبلغ  توزيع  سيتم  بأنه  ضمان

 التنفيذية  الالئحة   في   بها   المعمول  األحكام   وفي   الكويت   بورصة  قواعد   في   األولوية   حقوق   وتداول  إدراج   آللية   الكاملة   التفاصيل

  قرار   أي  أن  من  للتأكد  عليهم،  المؤثرة  العوامل  بجميع  دراية   على   يكونوا  أن  ويجب  عملها  وطريقة  المال  اسواق   هيئة  لقانون

   .به  المتعلقة والمخاطر  االستثمار لطبيعة الكامل والفهم  الوعي  على  سيقوم استثماري
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 االكتتاب  عن  العدول  أو الشركة وأسهم   األولوية حقوق على  الطلب نقص  مخاطر

  حقوق  حاملي  لتمكين  وذلك   التداول   فترة  خالل   الشركة  اكتتاب   أولوية   حقوق   على   كاف  طلب  هناك  يكون  بأن  ضمان   يوجد   ال

  الشركة   أسهم   على   كاف  طلب   هناك  سيكون   بأنه  ضمان   أي   هناك  ليس   أنه   كما .  منها  ربح  وتحقيق  الحقوق   تلك  بيع  من  األولوية 

.  الممارسة   غير   الحقوق  الصحاب  تعويض  هناك  يكون  لن  الحالة  هذه   وفي  المتبقي،  الطرح   فترة  خالل  المؤهلين  المساهمين  قبل  من

  خالل   من  المكتتب  عليها  يحصل   التي  األسهم  على  السوق   في   كاف   طلب  هناك  سيكون  أنه  ضمان  هناك  ليس  ذلك،  إلى  باإلضافة 

  .والمساهم  الشركة  وربحية  السهم   سعر  على  سلبا  سيؤثر  مما   السوق  من  أو  المتبقي،  الطرح   خالل  من  أو  األولوية،  حقوق  ممارسة

العدول عن االكتتاب لن يتمكن أصحاب حقوق األولوية    ةكما أنه ال يوجد أي ضمان لنجاح االكتتاب أو عدم العدول عنه و في حال 

يمكن أن يؤدي إلى خسارة مشتري حق األولوية للثمن المسدد    مابممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم المقررة لهذه الحقوق  

شترط إلدراج  يُ   ماكمنه مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع على الشركة أو على وكيل االكتتاب بأي مطالبة أو تعويض.  

واستمرار تداول حقوق األولوية في زيادة رأس مال الشركة أن تظل أسهم الشركة متداولة في البورصة طوال فترة االكتتاب في  

 حقوق األولوية. 

 

 األولوية حقوق  في المضاربة  مخاطر

  سهم  سعر  بين  طردية  عالقة  هناك  أن.  جوهرية  خسائر  في  تتسبب  أن  شأنها  من  لمخاطر  األولوية  حقوق  في  المضاربة  تخضع

وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية    .السهم  لتداول  اليومية  السعرية  الحدود  على  وبناء.  المرجعي  والسعر  الشركة

سيكون  الموجودة قبل نهاية فترة التداول فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب باالسهم الجديدة وبالتالي فإنه 

 .عرضة للخسائر 

 

 الطرح  أسهم دفعات  على ضرائب 

مواطني   غير من الطرح أسهم حاملي  على الدخل  ضريبة فرض الممكن ومن مؤكد،  غير الدخل ضريبة قانون أحكام  تطبيق إن
 .الخليجي التعاون مجلس دول 

غير   من الشركات من  الطرح أسهم حاملي على عدمه من الكويتي الدخل ضريبة قانون تطبيق بإمكانية الجزم يمكن ال
الدخل   ضريبة  لفرض احتمال هناك أن  "الضرائب"( .إال   النشرة  هذه  في  وارد  هو  الخليجي )كما  التعاون  مجلس  دول مواطني 
 ضريبة الدخل  إدارة قررت حال في وذلك الخليجي التعاون مجلس دول  مواطني غير من الطرح أسهم حاملي على مستقبالً 

عملية   تمثل الطرح  أسهم عن الناتجة العوائد أن الكويتية المحاكم أو /و   الضريبة"(  الكويت )"إدارة  دولة في  المالية  وزارة في
 في الدخل ضريبة  قانون تطبيق لغرض  الكويت  دولة في تجاري لنشاط  ممارسة  تشكل الكويت" )وبحيث دولة  في  "استثمار

 دولة خارج  تأسيسه  تم حال في  أو الكويت دولة  في الطرح أسهم لحامل  إقامة  محل أي  وجود  عدم حال  في حتى دولة الكويت(،
 .الكويت

في   إليها المشار  للمتطلبات تطبيقها أو /و  تفسيرها حول  رسمي تصريح أي  الضريبة  إدارة عن النشرة هذه  تاريخ حتى يصدر  لم
الكويت   دولة في المحاكم على تعرض لم أنه  كما .  الطرح أسهم إصدار لعملية مشابهة عملية إطار في أعاله السابقة الفقرة

 عليه، بناء أعاله.  إليه  المشار  النحو على  الدخل  ضريبة بتطبيق  تتعلق  قضية أية ) المسألة  هذه في  الفصل  قرار  لها والتي يكون 
من  مجلس دول  غير من الطرح أسهم أرباح على الدخل لضريبة الضريبة إدارة لفرض سوابق أي  وجود  عدم وبالرغم 

الحاالت  الخليجي التعاون  أو /و  الضريبة إدارة موقف سيكون كيف جازم بشكل التأكيد يستحيل فأنه  أعاله، إليها المشار في 
قوانين لجهة الكويتية المحاكم بشأن )"   هذه االكتتاب نشرة  في عليه المنصوص  القسم في معرفة هي كما (الضرائب  تطبيق 

 .عام بشكل  موحدا يكن لم  الكويت  دولة  في الضريبية القوانين تطبيق جهة موقف  أن كما .العملية  الناحية الضرائب“( من 

مجلس   دول  مواطني غير من الطرح  أسهم  حامل  إلى  تسدد التي العوائد  أن  الكويتية المحاكم أو الضريبة إدارة  قررت  حال  في
لنشاط   ممارسة بالتالي الكويت )وتشكل  دولة  داخل  استثمار عملية  تمثل  منه  المملوكة  الطرح بأسهم  والمتعلقة  الخليجي  التعاون
 للضرائب خاضعة  تصبح المذكورة  الشركة  فإن الكويتي(، للقانون وفقا  الدخل  ضريبة تطبيق لغرض الكويت دولة في تجاري

ً  الصافي  الربح % على15بواقع     الكويت   في دولة  وتقديم التصريح وجوب وكذلك للشركة، ةالعائد األرباح على واحتماليا
 فإنه ذلك، إلى باإلضافة الكويت( دولة في الضريبي اإلقرار تقديم وجوب  ذلك في الخصوص ) بما هذا في الطلبات المناسبة

 أسهم حاملي  إلى الشركة المصدرة   من  مباشرة  تسدد  مبالغ أي  من % 5 يعادل  ما  تستقطع أن الشركة المصدرة   يتوجب على 
 – الحجز فقرة مراجعة  الضريبي. )يرجى  وضعهم  بتسوية  المعني الطرح  أسهم  حاملي  قيام بانتظار حاالت محددة،  في الطرح 

 هذا الخصوص(.  في-الضرائب
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  أسهم  حاملي  بأن تضمن ال الشركة المصدرة   فإن  مؤكد،  غير هو  عدمه  من  الكويتي الضرائب  قانون  أحكام  تطبيق أن  حين في 
  .أعاله  المذكورة  الحاالت في  الدخل  ضريبة  لقانون  يخضعوا لن الخليجي  التعاون  مجلس دول  مواطني غير من  هم الذين الطرح 
 تطبيق عن المترتبة النتائج على  للوقوف  الضريبين مستشاريهم إلى  الرجوع  المحتملين المستثمرين على  يتوجب فإنه  وعليه،

 توزيعات واستالم الطرح أسهم في والتداول وتملك بشراء يتعلق فيما الصلة ذات األخرى والبلدان الكويتية قوانين الضرائب
 الخصوص(.  هذا في-الضرائب – بشأن هذه االكتتاب  نشرة في  عليه  المنصوص مراجعة )يرجى  الطرح أسهم  األرباح بموجب

 الُمضافة القيمة  ضريبة وتطبيق الكويت  في الهيئات  من وغيرها  الشركات على الدخل ضريبة تطبيق  يمكن

على سبيل الممارسة، وإن لم يكن قانون فعال، فإن المجموعة ال تخضع في الوقت الحالي لضريبة دخل الشركات على أرابحها  
، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي خطط لتنفيذ 2016مارس    14في الكويت، وال يوجد ضمان بأن هذه الحالة سوف تستمر. في  

بنسبة   الشركات  على  )10ضريبة  الكويت  في  المؤسسة  للشركات  السنوية  األرباح  على  على  %  المقترحة  الدخل  "ضريبة 
(، والتي قد تطبق على الشركات للسنوات المالية المستقبلية. وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن ضريبة الدخل المقترحة  الشركات"

األمة. ومن غير المؤكد حالياً ما إذا كان سيتم نشر ضريبة  على الشركات ليس لها قوة القانون إلى أن يتم إقرارها من قبل مجلس  
 الدخل المقترحة على الشركات ضمن قانون بالشكل الذي اقترحه مجلس الوزراء. 

وفي حال فرض السلطات الكويتية لنظم ضريبية جديدة على المجموعة )سواء في شكل ضريبة الدخل المقترحة على الشركات  
ييرات في القوانين الضريبية مما يجعل ممارس األعمال في الكويت أقل جاذبية، فإن ذلك سيكون له  أو غيرها(، أو تطبيق أي تغ

 أثر عكسي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المالية لها. 

ً  غير المؤسسات  إلى  الدفعات  على  الضريبة  ضمان محجوز التزام فرض  على  القانون  اقتراح  ينص اقتراح   ينص  المقيمة. حاليا
 % ولكن5بنسبة   التأمين رسوم وعلى  % 10 بنسبة  الفنية واألتعاب والفوائد على  الضريبة ضمان محجوز  التزام  على القانون

 .األسهم  أرباح  على ليس

الخدمات، فإن هناك  على الرغم من أن دولة الكويت ال تفرض في الوقت الحالي ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع أو  
مخاطر أن ذلك قد يتغير. ويجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بأن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها دولة الكويت،  

%. كما لم يتم نشر التشريعات المحلية  5قد اتفقت على تطبيق إطار لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس بمعدل  
هذا اإلطار، ولم يتم إصدار أي تفاصيل حول النظام بشأن الكويت كما في تاريخ هذه النشرة. لذلك، وعلى    في الكويت لتطبيق 

، فمن المستحيل  2021الرغم من أن مجلس األمة الكويتي قد أشار إلى أنه سيقوم بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام  
 قيمة المضافة وتوقيت تطبيقها في الكويت، وشروط وأحكام تلك الضريبة. التحديد وبدقة ما إذا كان سيتم تطبيق ضريبة ال

فضالً عن ذلك، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يكون له أكثر اقتصادي واسع االنتشار، على سبيل المثال تقليل مستويات  
 الدخل المتاح لعمالء المجموعة والذي يقد يؤثر سلباً على طلب خدمات المجموعة. 

 القانون  رتغي

 في  كما  الكويت  دولة  في  السارية  اإلدارية  والممارسة  الكويتي للقانون  هذه  الطرح  بأسهم  الخاصة  واألحكام الشروط  تخضع
 تاريخ بعد  اإلدارية الممارسة  أو  الكويتي  القانون على  محتمل  تعديل أي  تأثير بشأن تأكيد تقديم  يمكن وال . النشرة تاريخ هذه

الشركة المصدرة   قدرة على  بالسلب  يؤثر  قد  التغيير أو  التعديل  ذلك  مثل كان إذا  ما  بشأن تأكيد تقديم يمكن ال  ، كما النشرة هذه
 .الوضع يكون حسبما الطرح أسهم  بموجب الناشئة  بااللتزامات الوفاء أو  توزيعات األرباح سداد على

 مخاطر فرض الضرائب على أرباح األسهم 

مكررا من قانون هيئة أسواق المال قد نصت على أنه: "مع عدم اإلخالل باإلعفاءات  -150يقتضي التنويه هنا إلى أن المادة  
الضريبية المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية، تعفى من  

الشركة المصدرة  سندات وصكوك التمويل وكافة األوراق المالية األخرى المماثلة، أياً كانت  الضريبة عوائد األوراق المالية وال 
الشركة المصدرة  لها". ومع ذلك فإنه ال يوجد ضمانة على عدم تعديل هذا النص في المستقبل وبالتالي فأن الدفعات التي تسددها 

 الذكر.  قد تخضع للضرائب في حال تعديل النص سالف  باألسهموالمتعلقة 
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 قد تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي 

هناك احتمال أن تتخلى كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر عن العمالت الوطنية لكل  
رب والتوافق الالزم للقوانين والسياسات  منهم لصالح عملة خليجية موحدة في المستقبل. إذا تم اعتماد عملة خليجية موحدة، فإن التقا

واإلجراءات سوف يحدث تغيرات كبيرة على البنية األساسية االقتصادية والسياسية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.  
يعات أو  حتى اآلن، لم يتم اإلعالن عن جدول زمني رسمي لتطوير االتحاد النقدي وال توجد في الوقت الحالي أي تفاصيل لتشر

سياسات جديدة. ورغم ذلك، يتعين على المساهمين والمستثمرين المحتملين أن يكونوا على علم بأن التشريعات الجديدة وأي تحول  
 على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن األسهم. الشركة المصدرة  ناتج في السياسات واإلجراءات النقدية في الكويت قد يؤثر على قدرة  

 الضرائب 

وال يفترض أن تمثل  الطرح.   بأسهمفيما يلي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضريبية الواجبة التطبيق في دولة الكويت والمتعلقة 
في دولة الكويت أو في أي دولة أخرى. وعلى المكتتبين    الطرح  بأسهمهذه النبذة تحليالً كامالً لكافة االعتبارات الضريبية المتعلقة  

الرجوع إلى مستشاريهم الضريبيين للتأكد من النتائج المترتبة على تطبيق قوانين الضرائب السارية    الطرح  أسهم في    المحتملين
والتصرف فيها واستالم توزيعات األرباح و/أو أية مبالغ أخرى قد تنتج   الطرح أسهمفي دولة الكويت فيما يتعلق بشراء وتملك  

، وهو يخضع بالتالي ألي تعديل قد يطرأ على  النشرةالقانون الساري في تاريخ هذه  ويعتمد هذا الموجز على  .الطرح  أسهم عن 
  القانون بعد ذلك التاريخ )وكذلك أي تغيير قد يطرأ على تفسيرات وممارسات إدارة ضريبة الدخل الكويتية لذلك القانون(.

( كما  المرسوم")"  1955لسنة    3ضريبة الدخل رقم  إن هذه النبذة عن الضرائب المطبقة في دولة الكويت تعتمد على مرسوم  
("،  التعديل )  1955لسنة    3"تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتي رقم    2008لسنة    2هو معدل بموجب القانون رقم  

قوانين  المالية )"  ( وغيره من القرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة والصادرة عن وزارةاللوائح" واللوائح التنفيذية للتعديل )"
"( على  إدارة الضريبة"( كما هي مفسرة ومطبقة من قبل إدارة الضريبة على الدخل بوزارة المالية بدولة الكويت )"الضرائب

أي تغيرات قد تطرأ مستقبالً على قوانين الضرائب أو على كيفية تطبيق  إن  .  النشرة النحو الساري والمطبق كما في تاريخ هذه  
 لتلك القوانين بعد التاريخ المذكور، ستؤدي إلى تعديل هذه النبذة والتأثير عليها. إدارة الضريبة

 ضريبة الدخل 

تبلغ   بنسبة مقطوعة  الدخل  تفرض ضريبة  الضرائب،  قوانين  الدخل  15وبموجب  أخرى على صافي  أمور  بين  فقط من   %
دارة الضرائب على انها تشمل أي شركات أياً كان شكلها(،  واألرباح الرأسمالية التي تحققها الهيئة المؤسسة )والتي تفسر من قبل إ

بغض النظر عن مكان تأسيسها، والتي تمارس نشاطاً تجارياً في دولة الكويت. وبالرغم من ذلك، فإن إدارة الضريبة قد أعفت  
  النشرة إليها في هذه    حتى تاريخه الهيئات المؤسسة في دولة الكويت أو أي بلد عضو في مجلس التعاون الخليجي )والتي يشار 

"( من الضريبة على الدخل وفرضت الضرائب على الدخل على الهيئات  الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي بـ "
"الهيئات المؤسسة من غير مواطني دول    بـ   النشرة)ويشار إليها في هذه    المؤسسة غير التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي 

"(، والتي تشمل منعاً للشك، المساهمين في الهيئات المؤسسة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي ولكنهم  ي مجلس التعاون الخليج
غير تابعين لهذه الدول والذين يمارسون نشاطاً تجارياً في دولة الكويت. وعليه، فإن التوضيحات المبينة فيما يلي تطبق فقط على  

التعاون الخليجي. وبموجب اللوائح، فإن الدخل الناتج عن استثمار األموال داخل  الهيئات المؤسسة من غير مواطني دول مجلس 
دولة الكويت بعمل يُدر دخالً يعتبر أنه ناتج عن القيام بنشاط تجاري داخل دولة الكويت، ويخضع بالتالي لضريبة الدخل في دولة  

 الكويت.  

شركات األشخاص من شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة  وألغراض هذا الفصل، فإن مصطلح "هيئة مؤسسة" يشمل  
وال يتضمن مصطلح "هيئة مؤسسة" تكون خاضعة للضريبة أية شركة ذات شخصية اعتبارية تكون قد تأسست في   أو المحاصة.

بالكامل لمواطني دول مجلس الت  عاون الخليجي  إحدى الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تكون مملوكة 
وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر   فقط.

 والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

م وهو كيان اعتباري غير تابع  إذا قررت إدارة ضريبة الدخل و/أو المحاكم الكويتية أن الدخل الذي يحصل عليه حامل األسه
لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأي أسهم يملكها خاضعة للضريبة، فإن هذا الكيان االعتباري غير التابع لمجلس التعاون  

في المائة( على صافي    15الخليجي يصبح خاضع لنظام ضريبة الدخل الكويتي، الذي يتطلب فرض ضريبة الدخل )بمعدل  
مكاسب رأس المال لهذه الكيانات االعتبارية غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، ويفرض بعض التزامات اإلفصاح  الدخل وربما  

واإلبالغ عن األشخاص الخاضعين لمثل هذا النظام )والذي يتضمن التزاًما بتقديم إقرار ضريبي في الكويت(. إضافة إلى ذلك،  
قد يتم تطبيقها في ظروف معينة،    أسهم االصدار مباشرة لحاملي    الشركةقبل    فإن خمسة في المائة من مبلغ أي مدفوعات من 

 االحتجاز الضريبي، لمزيد من التفاصيل.  – ريثما يتم حل موقفهم الضريبي. انظر قسم "الضرائب" 
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التي   صدار أسهم االرغم أن تطبيق نظام ضريبة الدخل الكويتي ال يزال غير مؤكد، فال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن حاملي 
تعتبر "كيانات اعتبارية غير تابعة لمجلس التعاون الخليجي" لن يصبحوا خاضعين لمثل هذا النظام في الظروف المذكورة أعاله.  

بالتشاور مع مستشاري الضرائب فيما يتعلق بالعواقب المترتبة بموجب قوانين    أسهم االصدار في    المكتتبين المحتملين ويُنصح  
بها على شراء وتملك    الضرائب وغيرها من المعمول  االصدار القوانين  المدفوعات على    أسهم  وتلقي  فيها  أسهم  والتصرف 

 . انظر قسم "الضرائب" لمزيد من التفاصيل. االصدار

ً  غير المؤسسات إلى الدفعات على الضريبة ضمان محجوز التزام فرض على  القانون اقتراح ينص  اقتراح  ينص المقيمة. حاليا
 % ولكن5رسوم التأمين بنسبة   % وعلى 10الفنية بنسبة   واألتعاب والفوائد على  الضريبة ضمان محجوز  على التزام  القانون

 .األسهم  توزيعات ارباح  على ليس

 رسم الطابع 

تسجيل أو ما  طبقا ألحكام القوانين الضريبية السارية في دولة الكويت، ال يستحق على المساهمين سداد أي رسوم طابع أو رسوم  
 شابه ذلك من الرسوم في دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار األسهم. 

 إسهام الشركة المصدرة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
في   المؤرخ  األميري  للمرسوم  تلتزم    1976ديسمبر    12وفقا  المصدرة  وتعديالته،  المساهمة  الشركة  الشركات  من  كغيرها 

في أرباحها السنوية )بعد االستقطاعات الخاصة باالحتياطي  ا % )واحد بالمائة( من ص1سنوية بمقدار  الكويتية بسداد مساهمة  
 القانوني للشركة( إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

 الزكاة 

ار  والقر  2006للعام    46% )واحد في المائة( من صافي أرباحها كزكاة طبقا للقانون رقم  1بسداد نسبة  الشركة المصدرة  تلتزم  
 ، وتعديالتهما. 2007للعام  58الوزاري رقم 

 ضريبة دعم برنامج العمالة الوطنية

% )اثنين ونصف في  2.5الكويت لألوراق المالية بسداد نسبة    بورصةنتيجة كونها شركة مدرجة في  الشركة المصدرة  تلتزم  
 . 2000للعام  19المائة( من صافي أرباحها لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 

 اإلعفاء الضريبي في قانون هيئة أسواق المال 

بشأن إنشاء هيئة أسواق    2010لسنة    7رقم  الذي عدل القانون    2015لسنة    22وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن أحكام القانون رقم  
( نص على "إعفاء عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك  "تعديالت هيئة أسواق المال" المال وتنظيم نشاط األوراق المالية )

  من تعديالت مكرر    150لها من الضرائب" )المادة    الجهة المصدرة التمويل وكافة األوراق المالية األخرى المماثلة، أياً كانت  
. بالرغم من عدم توافر أي تجربة حديثة لتطبيق اإلعفاءات الضريبية، من الواضح  هيئة أسواق المال( )"اإلعفاءات الضريبية"(

 من الضريبة.   الطرح أسهم من أنها تؤسس إلعفاء حاملي 
وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن تطبيق نظام الضـرائب السـائد في دولة الكويت ما زال مبهماً، خاصـة في ظل غياب أي تفسـير أو 
وجود أحكام صــادرة عن إدارة الضــريبة أو المحاكم الكويتية، وكذلك نظراً لعدم اعتماد إدارة الضــريبة بشــكل عام لوجهة نظر  

دولة الكويت. لذلك، فإنه يتوجب على المســــتثمرين المحتملين األخذ في االعتبار أن موحدة فيـما يتعلق بفرض الضــــرائب في  
من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي    الطرح  ألسررهمهنالك احتمال بفرض الضــرائب مســتقبالً على أي شــخص حامل  

ــريبة( وذلك في حال اعتبرت هذه األخيرة ــريبي إلدارة الضـ ــتوجب تقديم إقرار ضـ و/أو المحاكم الكويتية أن الدخل    )والتي تسـ
يـشكل عملية اـستثمار األموال داخل دولة الكويت بعمل يُدر دخالً )وبالتالي ممارـسة لنـشاط تجاري داخل    الطرح  أسرهمالناتج عن 

لة  مؤسـسـاً أو متواجداً داخل دو  الطرح  أسرهمدولة الكويت لغرض النظام الضـريبي المشـار إليه أعاله(، حتى ولو لم يكن حامل  
 الكويت )أي لديه محل إقامة في دولة الكويت(. 

، لم يصدر بيان رسمي من قبل دائرة ضريبة الدخل بشأن تفسير و/أو تطبيق اإلعفاءات الضريبية في  النشرةوحتى تاريخ هذه  
ائيين في هذا الشأن(  . وبالمثل، لم يُطلب من المحاكم الكويتية )التي ستشكل المحكمين النهأسهم اإلصدار سياق معاملة مثل إصدار  

الدخل على   الدخل لضريبة  دائرة ضريبة  لتطبيق  مسبقة  وجود شروط  من عدم  الرغم  اآلن. وعلى  المطلب حتى  هذا  تفسير 
المساهمين من الكيانات االعتبارية غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي في الظروف الموضحة أعاله، إال أنه ال يمكن تحديد  

يبة الدخل و/أو المحاكم الكويتية بتنفيذ أو إنفاذ قوانين الضرائب واإلعفاءات الضريبية في الممارسة العملية.  كيفية قيام إدارة ضر
 وعالوة على ذلك، لم تطبق إدارة دائرة ضريبة الدخل حتى اآلن أحكاًما متسقة بشأن المسائل الضريبية الكويتية بشكل عام. 

 األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.ال تطبق ضريبة الدخل على دخل 
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 حجز نسبة من المبالغ الواجب سدادها 

ــداد أي مبالغ إلى طرف آخر أينما  ــدد( يقوم بس ــار إليه في هذه الفقرة بالُمس وفقاً للوائح، فإنه يتوجب على أي طرف كويتي )يُش
ار إليه في هذه الفقرة بالُمـسدد إليه( أن يـستقطع ما  % من قيمة أي مبلغ يتم ـسداده وذلك لحين حـصول الطرف  5يعادل  وجد )يـُش

اآلخر على شــهادة صــادرة عن إدارة الضــريبة في وزارة المالية تفيد ببـــــــراءة ذمته من أي مســتحقات ضــريبية عليه وتوافق  
الذي يقوم بســداد بموجبها على تحويل المبلغ المســتقطع إلى الطرف اآلخر. وتقتضــي اإلشــارة إلى أنه ال يتوجب على الطرف  

المبالغ تحويل المبالغ المـستقطعة فوراً إلى إدارة الـضريبة، بل يجب عليه االحتفاظ بهذه المبالغ وـسدادها فقط )أ( إلى الُمـسدد إليه 
عند تقديم هذا األخير ـشهادة ـصادرة عن إدارة الـضريبة تؤكد بأن الُمـسدد إليه غير خاضع للضرائب أو هو معفي منها، أو أنه لم 
يحقق أية أرباح أو أنه قد قام بـسداد أو بـضمان ـسداد ـضرائب الدخل المتوجبة بذمته، أو )ب( إلى إدارة الـضريبة بناء لطلبها في  
حال عدم تقديم مثل هذه الشـــهادة. وفقاً للتفســـير الحرفي للوائح، فإنه يجب االســـتقطاع من قيمة توزيعات األرباح. لذلك، فإنه  

% من أي دفعة تـسدد إلى حامل األـسهم، على أن يتم إعادة المبالغ المـستقطعة  5اـستقطاع ما يعادل    الجهة المصردرةيتوجب على  
 إلى حامل األسهم عند تقديمه للشهادة الصادرة عن إدارة الضريبة.

 ضرائب أخرى 

دون اسـتقطاع أو خصـم أو حجز لغرض   الطرح  بأسرهمباسـتثناء ما تم اإلشـارة إليه أعاله، فإنه يتم سـداد كافة الدفعات المتعلقة    
أو بـسبب أي ـضرائب أو رـسوم حالية أو مستقبلية، أو رسوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضها أو تحصيلها أو احتجازها أو 

تحق على حاملي  اعتمادها من قبل دولة الكويت أو   جيل   الطرح  أسرهمنيابة عنها. ال يـس وم تـس وم طابع مالي أو رـس داد أي رـس ـس
 .الطرح أسهمأو ما شابه ذلك من رسوم في دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار أو تحويل 

 
 
 

 معلومات عامة 
 هيئة أسواق المال 

بشــأن إنشــاء هيئة  2010لســنة    7المســئولة، وفقا ألحكام قانون رقم  إن هيئة اســواق المال بدولة الكويت هي الجهة الرقابية  
، وتعديالتهما، عن 2015لسـنة   71أسـواق المال وتنظيم نشـاط األوراق المالية والئحته التنفيذية الصـادرة بموجب القرار رقم  

 مة إلصدار أسهم رأس المال.تنظيم عمليات إصدار األوراق المالية في دولة الكويت، وإصدار التراخيص والموافقات الالز
 تغيير الوضع المالي 

تثناء ما تم اإلفـصاح عنه في هذه    2021مارس    31، لم يحدث أي تغيير ـسلبي مؤثر في الوـضع المالي للـشركة منذ النشررةباـس
 وهو تاريخ أخر بيانات مالية مرحلية.

 مدقق الحسابات 

 31كمدقق حســابات الشــركة للســنة المالية المنتهية في  يونغ(  العيبان والعصــيمي وشــركاهم )إرنســت و  عينت الشــركة مكتب 
العيـبان ـبالتـعاون فيـما بين مكـتب  2018ديســــمبر  31. تم ـتدقيق البـياـنات الـمالـية للســـــنة الـمالـية المنتهـية في  2019ديســــمبر 

انات المالية لألعوام السـلطان وشـركاهم )عضـو بيكر تلي العالمية( تم تدقيق البي ومكتب  والعصـيمي وشـركاهم )إرنسـت ويونغ(  
 . العيبان والعصيمي وشركاهم )إرنست ويونغ(من خالل مكتب  2020ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 قرار الجمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة بالموافقة على اإلصدار 

بـشأن إنـشاء هيئة أـسواق المال وتنظيم نـشاط األوراق المالية   2010لـسنة    7رأس المال بموجب القانون رقم    أسرهمـسيتم إـصدار  
لســنة   1وتعديالتهما، وقانون الشــركات رقم   2015لســنة    72والئحته التنفيذية الصــادرة بموجب قرار هيئة أســواق المال رقم  

ة راس الـمال المصــــرح ـبه بموـجب قرار الجمعـية العمومـية غير الـعادـية والئحـته التنفـيذـية. وـقد تـمت الموافـقة على زـياد 2016
بموجب قرار مجلس    األسررهموتم الموافقة على زيادة رأس مال وإصــدار    2020أكتوبر  7الصــادر بتاريخ   الشررركةلمســاهمي  

 .2021 مارس 30الصادر بتاريخ  الشركةإدارة 

 الموافقات الرسمية 

ــدار   ــواق المال في دولة الكويت على زيادة رأس المال وإصـ .  2021يونيو  6بتاريخ   ابموجب قراره  األسرررهموافقت هيئة أسـ
 .2021أغسطس   1 الماثلة من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت بتاريخ  االكتتاب لنشرةواعتمدت النسخة النهائية 

 وحدة تنظيم التأمين

في شــأن تنظيم التأمين، تم إنشــاء وحدة تنظيم التأمين ومن أهدافها تنظيم نشــاط التأمين  2019لســنة    125بموجب قانون رقم  
والرقابة عليه وتنميته وحماية المتعاملين فيه وتطبيق الســــياســــات التي تحقق العدالة والشــــفافية والعمل على ضــــمان االلتزام 

لرقابة وحدة    الشرركة الُمصردرةتخضـع   2019لسـنة   125المتعاملين. وبموجب القانون رقم  بالقوانين واللوائح وتوعية جمهور  
 تنظيم التأمين. 
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 سجل المساهمين

لدي الـشركة الكويتية للمقاـصة ش.م.ك. طبقا ألحكام قانون الـشركات الكويتي   الشرركةبـسجل مـساهمي    الشرركة المصردرةتحتفظ  
 والئحته التنفيذية. 2016لسنة  1رقم 

 التسوية والمقاصة 

رأس المال من خالل الـشركة الكويتية   أسرهموالمقاصـة بـشأن    الشرركة المصردرة  أسرهميتم قبول تـسوية المعامالت التي تتم على  
 للمقاصة ش.م.ك. 

 ة على الشركة الرقاب

 2016لسـنة    1في دولة الكويت وتخضـع ألحكام قانون الشـركات الكويتي رقم    1962العام في    الشرركة المصردرةتم تأسـيس  
الشرركة  والئحته التنفيذية، وتخـضع لرقابة وزارة التجارة والـصناعة في دولة الكويت طبقا ألحكام القانون المذكور، كما تخـضع  

ــواق المال، وبورصــة الكويت بوصــفها شــركة  لرقابة وحدة الت   المصرردرة أمين لدى وزارة التجارة والصــناعة ولرقابة هيئة أس
نة   7رقم  القانون  مدرجة طبقا ألحكام   اء هيئة أـسواق المال وتنظيم نـشاط األوراق المالية   2010لـس والئحته التنفيذية، بـشأن إنـش

 وتعديالتهما.
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 عقد التأسيس والنظام األساسي 
 

 

 :األساسي النظامو التأسيس عقد ىعل طالعلإل التالي رابطال زيارة يرجى

 

Increase-Relations/Capital-http://www.gulfinsgroup.com/Home/Investor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gulfinsgroup.com%2FHome%2FInvestor-Relations%2FCapital-Increase&data=04%7C01%7Caalkhaled%40kamcoinvest.com%7C1aae9342ac2f4ce686ec08d95fc19954%7Ce748b415c0d941a5a3b460183bc58da2%7C0%7C0%7C637646107395607606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YMlwlwgbJcOJ3ugDfA7ZGWKNGFQQ8xDPDkKGuRrCoWA%3D&reserved=0
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 البيانات المالية   
 

 

 :المالية البيانات ىعل طالعلإل التالي رابطال زيارة يرجى

 

Increase-Relations/Capital-http://www.gulfinsgroup.com/Home/Investor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gulfinsgroup.com%2FHome%2FInvestor-Relations%2FCapital-Increase&data=04%7C01%7Caalkhaled%40kamcoinvest.com%7C1aae9342ac2f4ce686ec08d95fc19954%7Ce748b415c0d941a5a3b460183bc58da2%7C0%7C0%7C637646107395607606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YMlwlwgbJcOJ3ugDfA7ZGWKNGFQQ8xDPDkKGuRrCoWA%3D&reserved=0
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المصدرة  الجهة    

 .ش.م.ك.ع للتأمين الخليج مجموعة 

 الكويت  -  40 الدور  - كيبكو برج  -  الوليد  بن خالد  شارع  -  شرق 

 
 

  االكتتاب وكيل 

 .ش.م.ك.ع    لالستثمار كامكو شركة 

 الشهيد برج  -  الوليد  بن خالد  شارع  -  شرق 

 13149 الصفاة  28873. ص

 الكويت 

 والمقاصة   اإليداع وكيل 

 ش.م.ك.    للمقاصة  الكويت  شركة 

 5 الدور  ،  أحمد  برج  ، العربي الخليج شارع

 الصفاة  13081 ،  22077 بريد صندوق 

 الكويت 

  القانوني المستشار 

 مكتب ميسان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون 

 شرق  الحمرا  برج  17 الدور

 الصفاة  13003 ، 298 ب .ص

 الكويت 


