
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
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 الحسابات المستقل بتقرير مراق 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي  
 ا معاً بـالتابعة )يشار إليه ا"( وشركتهالشركة األم)"لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. لقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

وبيانات الدخل والدخل الشامل   2020ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية  والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة

 سات المحاسبية الهامة.المجمعة، بما في ذلك ملخص السيا
 

في رأينا أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع 

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً  2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 يير الدولية للتقارير المالية. للمعا
 

 أساس الرأي  
ً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في   لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا

وفًقا  عة وم. ونحن مستقلون عن المجالحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" "مسؤوليات مراقبتقريرنا في قسم 
لميثاق األخالقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين 

. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(

 ا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. ننإ. والميثاق
 

 أمور التدقيق الرئيسية
في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  ت األكثر أهميةالمهني، هي تلك األمور التي كانفي حكمنا إن أمور التدقيق الرئيسية، 

في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي   عرض هذه األمور نة الحالية. وتمللس

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.وحول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق  منفصل
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 الحسابات المستقل تقرير مراقب

 اهمينسمإلى حضرات السادة ال

 )تتمة( ك.ع.مجموعة الخليج للتأمين ش.م.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 إمكانية استرداد األرصدة المدينة الناتجة من عقود التأمين وإعادة التأمين (أ
 

 في   للمجموعة جوهرية للبيانات المالية المجمعة نيتعتبر األرصدة المدينة الناتجة من عقود التأمين وإعادة التأم

، وفي هذا  جوهرية . إن تحديد مدى قابلية تحصيل األرصدة المدينة يتطلب من اإلدارة إصدار أحكام2020ديسمبر  31

اد  د سووجود النزاعات وأنماط الوموقع العمالء اإلطار، تضع اإلدارة في اعتبارها عوامل محددة، من بينها تقادم الرصيد 

ي معلومات أخرى متاحة فيما يتعلق بالجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. استعانت اإلدارة ضافة إلى أالتاريخية الحديثة إ

بهذه المعلومات لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة الحتساب مخصص النخفاض القيمة فيما يتعلق بأي معاملة محددة أو 

 لرصيد العميل ككل. 
 

ويزداد ذلك نتيجة ، ألنه يتطلب من اإلدارة إصدار مستوى عالياً من األحكاممور التدقيق الرئيسية األمر من أ اذلقد اعتبرنا ه

 ونظراً ألهمية المبالغ المرتبطة به.  ،الحالية 19-لجائحة كوفيد
 

والتحقق حتساب مخصص لها، لقد تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم تحليالت التقادم لألرصدة المدينة التي لم يتم ا

، كما قمنا بالتحقق مما إذا تم استالم أي مدفوعات الحقاً لنهاية مؤشرات على االنخفاض في القيمة ك أيهنا لم تكنما إذا م

 في تواريخ السداد المتوقعة.  اآلخرين ومعيدي التأمين السنة، ومراجعة أنماط السداد التاريخية وأي مراسالت مع العمالء
 

سباب ض قيمة األرصدة المدينة واستيعاب األيل مخصص النخفارصدة المدينة التي تم لها تسجاختيار عينة من األمنا بلقد ق

األرصدة التي مر تاريخ   تحققنا منمة هذه األحكام، ها اإلدارة. ولغرض تقييم مدى مالئالمنطقية وراء األحكام التي وضعت

حقق مما إذا تم استالم أي  ، وقمنا بالتاآلخرين معيدي التأمينو للعمالءيخية استحقاقها دون سدادها وأنماط السداد التار

ً لن جراءات تدقيقنا. حصلنا أيضاً على أدلة مؤيدة تشمل المراسالت التي  هاية السنة حتى تاريخ االنتهاء من إمدفوعات الحقا

رداد المبالغ القائمة، كما قمنا أيضاً باالطالع تؤيد وجود أي نزاعات بين األطراف المعنية والمحاوالت من قبل اإلدارة الست

 ا.  رز األطراف المقابلة، في حالة توفرهلى األدلة المتوفرة حول الوضع االئتماني ألبع
 

ً باالطالع على سياسة اإلدارة حول احتساب  وفي إطار تقييم مدى مالئمة مخصص انخفاض القيمة ككل، قمنا أيضا

 ة المشكوك في تحصيلها. في قيمة األرصدة المدين اتمخصص
 

 ة المجمعةحول البيانات المالي 11و 10يضاحين إلاحات المدرجة ضمن ابتقييم مدى مالئمة اإلفصإضافة إلى ما سبق، قمنا 

 . فيما يتعلق باألرصدة المدينة الناتجة من عقود التأمين وإعادة التأمين
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 ادة المساهمينإلى حضرات الس

 (تمة)ت مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.
 

 معة )تتمة(جتقرير حول تدقيق البيانات المالية الم
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 انخفاض قيمة الشهرة (ب
 

الممكن استرداده  التي تم تنفيذها من قبل اإلدارة جوهرية لتدقيقنا نظًرا ألن تقييم المبلغ  قيمة الشهرةتعتبر اختبارات انخفاض 

كما  رة.من جانب اإلدا أحكام هامةطلب إصدار تالستخدام يعتبر أمًرا معقدًا ويقيمة أثناء اعلى أساس ال من وحدة إنتاج النقد

البيانات المالية المجمعة، تعتبر عملية تقييم انخفاض القيمة التي أجرتها اإلدارة  حول 7و 2.6هو مفصح عنه في اإليضاحين 

لمستقبلية المقدرة االتدفقات النقدية  واالفتراضات، بما في ذلك ويتم تنفيذها باستخدام مختلف المتغيرات كبيرة رجةتقديرية بد

ونظراً  تتأثر بظروف السوق أو الظروف االقتصادية المستقبلية المتوقعة. الخصم التيومعدالت ائي ومعدل النمو النه

من أمور   ا أن هذا األمرتبرن، اع19-وفيد لجائحة ك والتأثير ذي الصلة  ض القيمةالرتفاع مستوى تقدير اإلدارة في تقييم انخفا

 التدقيق الرئيسية. 
 

واختبار االفتراضات والمنهجيات وتحديد وحدة إنتاج يم بها تقييم تقديرات اإلدارة وتقي اتضمنت إجراءات التدقيق التي قمن

آخذاً في االعتبار  مجموعة. كما قمنا بتقييم أساس إعداد هذه التوقعاتالنقد ومعدالت الخصم والبيانات المستخدمة من قبل ال

ة المستقبلية عن طريق تم تقييم افتراضات التدفقات النقدي . مدى مالئمة هذه التوقعات والدليل المؤيد لالفتراضات األساسية

فيما يتعلق بافتراضات النمو واألداء   والبحث عن الدليل المؤيد واالستفسار من اإلدارة والتاريخي مقارنة األداء الحالي

ً  األساسية.   ل األجليومعدل النمو طو االفتراضات األساسية األخرى مثل معدالت الخصم معقوليةبتقييم مدى قمنا أيضا

التدقيق  وتنفيذ إجراءات  تكامل الحسابي لنموذج اإلدارةالبتنفيذ إجراء ضاً أثناء االستخدام. قمنا أيالمستخدمة في نموذج القيمة 

 حول البيانات المالية المجمعة. 7اح في االيضات الحساسية لإلدارة والمفحص عنها على حساب
 

 تأمين لوإعادة ا عقود التأمينلاالحتياطيات الفنية  (ج
 

)احتيــاطي التعويضــات تحــت التســوية( و)احتيــاطي األقســاط  يــر  وإعــادة التــأمين قود التأمينعلتتضمن االحتياطيات الفنية 

 31(، وكمــا فــي متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهــاالضات تعويالاحتياطي بة( و)االحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة( و)المكتس

 .المطلوبات لــدى المجموعــة إلجماليجوهرية بالنسبة  لتأمينوإعادة ا عقود التأمينلفنية ال طياتاحتيتعتبر اال، 2020ديسمبر 

ات يتضــمن إصــدار البيانات المالية المجمعة، فإن تحديد هــذه االحتياطيــ  حول 11و 2.6وكما هو مفصح عنه في اإليضاحين 

لوثــائق طويلــة صورة رئيسية توقيــت التزامــات حــاملي ابة  ير المؤكدة، والتي تتضمن أحكام جوهرية حول النتائج المستقبلي

وإعــادة  عقــود التــأمينلاالحتياطيات الفنية ات لدعم حساب تقييماألجل والتسوية الشاملة والنهائية لها. تستخدم المجموعة نماذج 

نات المتــوفرة أو تصــميم أو اه النماذج المعقدة قد تؤدي إلى وقوع أخطاء في ظل عدم كفاية/استيفاء البيبيعة هذ، وإن طالتأمين

 النماذج.  تطبيق هذه
 

مثــل الوفيــات والحــاالت  –كتواريــة إن االفتراضــات االقتصــادية، مثــل عائــد االســتثمار ومعــدالت الفائــدة واالفتراضــات اإل

 ةتعتبــر مــن المــدخالت الرئيســي – ضــافة إلــى بيانــات التعويضــات التاريخيــة لــدى المجموعــةالمرضية وسلوكيات العميل، إ

بتحديــد االحتياطيــات الفنيــة  ةيلة األجل. ونظراً ألهمية عدم التأكد من التقديرات المتعلقــ وبات طوالمستخدمة لتقدير هذه المطل

 . لتدقيق الرئيسية، فإننا نعتبر هذا األمر من أمور اوإعادة التأمين لتأميند اعقول
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ة()تتم موعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.جم
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
  

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 وإعادة التأمين )تتمة( تياطيات الفنية لعقود التأمينحاالج( 
 

 التأمين التزاماتتحديد ل مستقل المجموعة بأحد المتخصصين الداخليين من اإلدارة إلى جانب خبير اكتواري خارجي عينتست

 إلدارةلــ  التــابع صذلك المتخصــ كال من تقييم مدى كفاءة وإمكانات وموضوعية ركزت إجراءات تدقيقنا على  إعادة التأمين.و

اضــات منطقيــة لالفترليل األســباب ابتنفيذها، وقد شمل ذلك تحل والتي قاماءات اواإلجر ستقلاري الخارجي الموالخبير االكتو

. وقمنــا المطبقة على قطاع األعمــالالمعايير إضافة إلى إجراء مقارنة مع  اإلدارةاالقتصادية واإلكتوارية المستخدمة من قبل 

 واالفتراضات الرئيسية.  تقييم المدخالتلدينا لمساعدتنا في اإلكتواري الداخلي  بالخبيرعانة أيضاً باالست
 

كمــا قمنــا  أدوات الرقابة الرئيســية وفعالية تشغيل المطبقة والتحقق من تصمم الرقابةقمنا باختبار أدوات لقد عالوة على ذلك، 

ية المتوقعــة. مقارنــة بااللتزامــات التعاقديــة المســتقبلوذلــك ئــه دارة بإجرابتقييم صــحة اختبــار كفايــة االلتــزام الــذي قامــت اإل

اريخيــة المســتخدمة وتقيــيم التــدفقات النقديــة وتضمنت إجراءاتنا حــول اختبــارات كفايــة االلتــزام تقيــيم مــدى دقــة البيانــات الت

امــة علــى أســاس العينــة وذلــك فــي ســياق المتوقعة واالفتراضات المطبقة، وإعادة احتساب االحتياطيــات الفنيــة للتأمينــات الع

تعلقــة األعمال ومزايا المنتجات المحددة. إضافة إلى ذلك، قمنــا بتقيــيم مــدى كفايــة اإلفصــاحات الم المجموعة والخبرة بقطاع

 حول البيانات المالية المجمعة. 11بهذه االحتياطيات الواردة في إيضاح 
 

  2020عة لسنة في التقرير السنوي للمجمو مدرجة معلومات أخرى

"المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير  ألخرى. تتكونإن اإلدارة هي المسئولة عن هذه المعلومات ا

 بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها.  ،2020 للمجموعة لسنةالسنوي 
 

 حولها.   نتيجة تدقيقعن أي ولم ولن نعبر علومات األخرى إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي الم
 

إذا كانت  ير  وتحديد ما األخرى المعلومات االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 

بشأنها.  أخطاء ماديةأو وجود أي أثناء التدقيق حسبما وصل إليه علمنا مع البيانات المالية المجمعة أو  ماديةمتوافقة بصورة 

ين علينا في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها، فإنه يتع أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود ما وإذا 

 الشأن. ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا. ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( يج للتأمين ش.م.ك.ع.مجموعة الخل
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمةت اإلدارة امسؤولي
مالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير ال إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية

خالية من األخطاء المادية سواء كانت  ةوعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمع

 الغش أو الخطأ.  ناتجة عن
 

على متابعة أعمالها على أساس مبدأ   المجموعةة تقييم قدرة عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولي

ية وتطبيق مبدأ االستمرارية رعن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرا ، متى كان ذلك مناسباً،االستمرارية مع اإلفصاح

عي سوى اتخاذ هذا  أو في حالة عدم توفر أي بديل واق اأو وقف أعماله المجموعةالمحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية 

 اإلجراء. 
 

 . للمجموعة المجمعة المالية البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  ن عن الحوكمةالمسؤولويتحمل 
 

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب
 ناتجة عنمادية سواء كانت الخطاء األمن إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية 

ة من  يمثل درجة عاليمعقول  يدالحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأك صدار تقرير مراقبوإ ،الغش أو الخطأ

في حال   التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية ضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعاييريإال أنه ال ، ديالتأك

إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة  ماديةطأ وتعتبر وجودها. وقد تنشأ األخطاء المادية عن الغش أو الخ

 رارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.قفردية أو مجمعة على ال
 

خالل أعمال التدقيق. كما  ة المهنيةالحيطلتدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير ا

 قمنا بما يلي: 
 

 وتنفيذ  ووضعالغش أو الخطأ  ناتجة عنفي البيانات المالية المجمعة سواء كانت  ةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادي

ا من إبداء لتقديم أساس يمكنن ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية  كوكذل المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق 

الناتج عن الخطأ؛ حيث إن   كلذ اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  خطأ مادي ناتج اكتشافرأينا. إن مخاطر عدم 

 الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
   

 ولكن ليس لغرض مالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  وضعل ذات الصلة بعملية التدقيقأدوات الرقابة الداخلية  فهم

 بة الداخلية لدى المجموعة.  االرق أدوات فعالية رأي حولال إبداء
 

 الصلة المقدمة من   مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذاتئتقييم مال

 قبل اإلدارة.  
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 لمستقلالحسابات ا مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.
 

 دقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( تتقرير حول 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 أدلة التدقيق التي   إلى والقيام، استناداً  يمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبئى مالالتوصل إلى مد

 جوهرياً يثير شًكا  يمكن أنكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي أما إذا كان هناك عدم ت ، بتحديدحصلنا عليها

إلى وجود عدم تأكد مادي،   التوصلالستمرارية. وفي حالة حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ ا

ات المالية المجمعة أو  ناإلفصاحات ذات الصلة في البيا ،في تقرير مراقب الحسابات نأخذ بعين االعتبار،علينا أن  يجب

حتى تاريخ تقرير  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةتعديل رأينا في حالة عدم 

تسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة مراقب الحسابات. على الر م من ذلك، قد ت

 الستمرارية.اأعمالها على أساس مبدأ 
 

  ما إذا تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم

 األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت 
 

  مناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء  و الحصول على أدلة تدقيق كافية

تنفيذها إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق و مسؤولون عنونحن رأي حول البيانات المالية المجمعة. 

 عن رأي التدقيق.  فقطللمجموعة ونتحمل المسؤولية 
 

حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق  الحوكمة المسؤولين عننتواصل مع إننا 

 مال التدقيق. يتم تحديدها أثناء أعالتي  في أدوات الرقابة الداخلية ريةالهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوه
 

قية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم الببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخ المسؤولين عن الحوكمةأيًضا  نزود

فة إلى  باإلضاتؤثر على استقالليتنا تمل أن من المحأيًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها 

 خذة الستبعاد مصادر التهديدات والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  اإلجراءات المت
 

أهمية في تدقيق  األكثرها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور ب المسؤولين عن الحوكمةألمور التي يتم إبالغ اومن خالل 

رئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب ة المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الالبيانات المالي

، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل  أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو نالحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانو

مترتبة على هذا  قريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية الإلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في ت

 اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 ضرات السادة المساهمينحإلى 

 )تتمة( ش.م.ك.ع. مجموعة الخليج للتأمين
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ً أن في رأينا  بيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير حتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن الالشركة األم تأيضا

وأننا قد حصلنا على   .هو وارد في هذه الدفاتربهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ق فيما يتعل الشركة األممجلس إدارة 

لمجمعة تتضمن جميع أيناها ضرورية أل راض التدقيق، كما أن البيانات المالية اكافة المعلومات واإليضاحات التي ر

، حقة لهاوالتعديالت الال والئحته التنفيذية الحقة لهالوالتعديالت  2016لسنة  1تطلبها قانون الشركات رقم يالمعلومات التي 

وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما  ،والتعديالت الالحقة لهما للشركة األموعقد التأسيس والنظام األساسي 

 والئحته التنفيذية لهوالتعديالت الالحقة  2016لسنة  1علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  وصل إليه 

السنة المنتهية في خالل  ،والتعديالت الالحقة لهما للشركة األمأو لعقد التأسيس وللنظام األساسي  ،والتعديالت الالحقة لها

ً مادي اً يرله تأث على وجه قد يكون 2020ديسمبر  31  المالي.   اأو مركزه الشركة األمعلى نشاط  ا
 

فيما يتعلق بهيئة أسواق  2010لسنة  7لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا،

ً على نشاط على وجه قد يكون له  2020ديسمبر  31ل السنة المنتهية في المال والتعليمات المتعلقة به خال تأثيراً ماديا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 دربدر عادل العبدالجا

 فئة أ  207ل مراقبي الحسابات رقم سج

   يونغإرنست و

 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2021فبراير  23
 

 الكويت
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 بيان الدخل المجمع 

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 
 

 
 اتايضاح

2020 
 دينار كويتي

2019  
 دينار كويتي

 اإليرادات
 

  

 أقساط مكتتبة
 

444,436,705 394,059,184 

 أقساط مسندة لمعيدي التأمين
 

(251,949,863) (211,383,044) 

 
 

───────── ───────── 

 صافي األقساط المكتتبة
 

192,486,842 182,676,140 

 الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة 
 

641,621 (345,093) 

 الحركة في االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة
 

(6,095,762) (1,033,654) 

  

───────── ───────── 

 صافي األقساط المكتسبة
 

187,032,701 181,297,393 

 عموالت مقبوضة على إعادة تأمين 
 

19,116,102 17,761,978 

 رسوم إصدار وثائق تأمين
 

2,559,606 3,175,220 

 3,085,361 2,126,043 3 صحي على الحياة وتأمين صافي إيرادات االستثمار من المصنف كتأمين

  

───────── ───────── 

  
210,834,452 205,319,952 

  

───────── ───────── 

 المصروفات
 

  

 128,654,217 128,821,526 11 التعويضات المتكبدة

 العموالت والخصميات
 

22,481,240 22,501,316 

 التأمينات على الحياةاستحقاق وإلغاءات وثائق 
 

2,622,449 5,368,202 

 مصروفات عمومية وإدارية
 

28,954,578 27,155,982 

  

───────── ───────── 

  
182,879,793 183,679,717 

  

───────── ───────── 

 صافي إيرادات االكتتاب
 

27,954,659 21,640,235 

 10,474,468 12,772,727 3 صافي إيرادات االستثمارات 

 (3,444,736) (2,557,778)  تكاليف تمويل

 1,534,412 (248,307) 6 حصة في نتائج شركات زميلة

 صافي إيرادات متنوعة  
 

2,679,714 2,477,819 

  

───────── ───────── 

  
40,601,015 32,682,198 

  

───────── ───────── 

 :أعباء أخرى 
 

  

 مصروفات عمومية وإدارية غير موزعة
 

(16,341,844) (13,457,439) 

 
 

───────── ───────── 

 قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  ربح السنة

  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

24,259,171 19,224,759 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة مخصص 
 

(300,506) (110,883) 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية مخصص 
 

(312,767) (337,570) 

 الزكاة مخصص
 

(130,917) (102,603) 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

(185,000) (185,000) 

 الضرائب من الشركات التابعة
 

(3,236,286) (3,205,904) 

  

───────── ───────── 

 ربح السنة 
 

20,093,695 15,282,799 

  
════════ ════════ 

 الخاص بـ:
 

  

 مساهمي الشركة األم  
 

16,337,000 13,348,281 

 الحصص غير المسيطرة  
 

3,756,695 1,934,518 

  

───────── ───────── 

  
20,093,695 15,282,799 

  
════════ ════════ 

 فلس 71.65 فلس 85.35 4 بمساهمي الشركة األم ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة
  ════════ ════════ 
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  بيان الدخل الشامل المجمع

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 
 2020 2019 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  ايضاحات

    

 15,282,799 20,093,695  ربح السنة 
  ──────── ──────── 

    شاملة أخرىإيرادات )خسائر( 

في  بيان الدخل المجمعيتم إعادة تصنيفها إلى  سوفشاملة أخرى   ( إيراداتخسائر) 
     فترات الحقة:

    موجودات مالية متاحة للبيع: -

 4,903,677 3,739,161  غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباح صافي

 (2,974,507) (2,940,706) 3 من بيع استثمارات متاحة للبيع المجمع  محققة محولة إلى بيان الدخلأرباح صافي 

 1,852,012 1,659,770 3 من انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع المجمع المحول إلى بيان الدخل

  ──────── ──────── 

  2,458,225 3,781,182 

 27,287 64,484 6 اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلةحصة في   -

 1,502,283 (7,988,344)  من تحويل العمليات األجنبية ناتجة فروق عمالت أجنبية  -

  
──────── ──────── 

  (5,465,635) 5,310,752 

    :بيان الدخل المجمعإلى  الحقاً يتم إعادة تصنيفها  لن  شاملة أخرى إيرادات

 4,270,048 3,750,996 5 ومعدات إعادة تققيم ممتلكات

  
──────── ──────── 

 9,580,800 (1,714,639)  الشاملة األخرى للسنةاإليرادات )الخسائر( 

  
──────── ──────── 

 24,863,599 18,379,056  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  
════════ ════════ 

    

 الخاصة بــ :
   

 مساهمي الشركة األم
 15,676,319 21,019,886 

 الحصص غير المسيطرة
 2,702,737 3,843,713 

  
──────── ──────── 

  18,379,056 24,863,599 

  
════════ ════════ 
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 المجمعالملكية بيان التغيرات في حقوق 

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 
 

  الخاص بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس  
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة 

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

 احتياطي 

 إجباري
 احتياطي
 اختياري

 احيتاطي
 آخر  

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة 

 تعديالت 
 تحويل 
 عمالت 
 أجنبية

 احتياطي 
 اعادة التقييم 

 أرباح  
 مرحلة

 اإلجمالي 

 الفرعي 
 الحصص 

 غير المسيطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
               

 134,846,390 26,044,031 108,802,359 46,474,233 12,241,253 (19,841,408) 1,529,248 (2,836,728) 27,558,098 18,703,913 3,099,292 (429,455) 3,600,000 18,703,913   2020يناير  1في  كما

 20,093,695 3,756,695 16,337,000 16,337,000     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة

 (1,714,639) (1,053,958) (660,681)     - 2,665,603 (5,384,832) 2,058,548     -     -     -     -     -     -     - للسنة شاملة أخرى ت )خسائر(إيرادا

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

 اإليرادات الشاملة للسنة إجمالي
 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

2,058,548 

 

(5,384,832) 

 

2,665,603 

 

16,337,000 

 

15,676,319 

 

2,702,737 

 

18,379,056 

 (7,076,274)     - (7,076,274) (7,076,274)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - (15)إيضاح  مدفوعةتوزيعات أرباح 

     -     -     - (1,726,619)     -     -     -     - 1,726,619     -     -     -     -     - االحتياطي االختياري المحول إلى 

 إلى الحصص مدفوعة توزيعات أرباح

 (818,590) (818,590)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة

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

 145,330,582 27,928,178 117,402,404 54,008,340 14,906,856 (25,226,240) 3,587,796 (2,836,728) 29,284,717 18,703,913 3,099,292 (429,455) 3,600,000 18,703,913 2020ديسمبر  31في  كما

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع )تتمة(

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  الخاص بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس  
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة 

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

 احتياطي 

 إجباري
 احتياطي
 اختياري

 احيتاطي
 آخر  

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة 

 تعديالت 
 تحويل 
 عمالت 
 أجنبية

 احتياطي 
 التقييم اعادة 

 أرباح  
 مرحلة

اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

 112,423,312 23,282,933 89,140,379 40,978,391 8,939,446 (20,903,698) (1,778,260) (3,101,138) 26,149,664 18,703,913 2,051,215 (4,203,067) 3,600,000 18,703,913   2019يناير  1كما في 

 15,282,799 1,934,518 13,348,281 13,348,281     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة

 9,580,800 1,909,195 7,671,605     - 3,301,807 1,062,290 3,307,508     -     -     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للسنة

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

إجمالي اإليرادات الشاملة 

 للسنة
 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

3,307,508 

 

1,062,290 

 

3,301,807 

 

13,348,281 

 

21,019,886 

 

3,843,713 

 

24,863,599 

 

توزيعات أرباح مدفوعة 

 (6,444,005)     - (6,444,005) (6,444,005)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - (15)إيضاح 

 (352,784) (617,194) 264,410     -     -     -     - 264,410     -     -     -     -     -     - التغير في ملكية شركة تابعة

المحول إلى االحتياطي 

     -     -     - (1,408,434)     -     -     -     - 1,408,434     -     -     -     -     - االختياري 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى 

 (465,421) (465,421)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة

 -     -     3,773,612 1,048,077 -     -     -     -     -     -     -     4,821,689 -     4,821,689 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 2019ديسمبر  31كما في 

 18,703,913 3,600,000 (429,455) 3,099,292 18,703,913 27,558,098 (2,836,728) 1,529,248 (19,841,408) 12,241,253 46,474,233 108,802,359 26,044,031 134,846,390 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

 2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل

 اتإيضاح 
2020 

 دينار كويتي
2019  
 كويتيدينار 

    

    أنشطة التشغيل

 الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية
 19,224,759 24,259,171  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  وضريبة الزكاة 

    تعديالت لـ: 

 1,734,493  2,105,882 5 استهالك 

 812,784  953,895  استهالك موجودات حق االستخدام

 (14,560,136)  (15,575,936)  صافي إيرادات االستثمارات 

 1,852,012  1,659,770 3 خسائر انخفاض القيمة 

 (1,534,412)  248,307 6 حصة في نتائج شركات زميلة 

 (754,581)  (867,711) 3 التغيرفي القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

 3,444,736  2,557,778  تكاليف تمويل 

  ───────── ───────── 

  15,341,156 10,219,655 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 (94,595) (4,999,326)  األرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (32,779,709) 10,412,067  مستحقةأقساط وأرصدة تأمين  

 (116,352,410) (35,095,240)  أرصدة مستردة من معيدي التأمين على تعويضات تحت التسوية 

 3,351,037 560,286  موجودات أخرى  

 127,385,529 52,948,496  مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين 

 1,374,516 (2,560,237)  أقساط مقبوضة مقدماً  

 50,418,065 1,480,567  دائنو تأمين 

 1,654,900 9,483,946  مطلوبات أخرى 

  ───────── ───────── 

  47,571,715 45,176,988 

 (132,861) (87,450)  المدفوع إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (340,333) (265,523)  المدفوع لضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (93,637)    -   للزكاةالمدفوع 

 (185,000) (185,000)  المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة 

  ───────── ───────── 

 44,425,157 47,033,742  أنشطة التشغيل التدفقات النقدية الناتجة من صافي 

  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 

 (4,098,789) (2,800,188) 5 شراء ممتلكات ومعدات 

 1,641,246 1,090,890 5 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

    - (1,354,939)  شراء عقارات استثمارية 

 (125,043) (790,874) 6 شراء استثمار في شركة زميلة

 1,518,891 593,671 6 من شركات زميلة مستلمةتوزيعات أرباح 

 (6,458,149) (8,659,400)  حتى االستحقاق امحتفظ به اتاستثمار في الحركة

 3,047,813 (1,719,824)  الحركة في أوراق دين مالية )قروض(

 1,043,244 (626,068)  صافي الحركة في استثمارات متاحة للبيع

 162,490 238,090  الحركة في قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة 

 (2,511,803) (505,500)  دفعة مقدماً لحيازة استثمار

 (6,602,161) (3,701,312)  مودعةودائع محددة األجل 

 8,370,390 8,430,895  فوائد مقبوضة إيرادات 

 1,182,365 779,827   مستلمةتوزيعات أرباح إيرادات 

  ───────── ───────── 

 (2,829,506) (9,024,732)  أنشطة االستثمار  التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي 

  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل 

 35,333,500 (35,333,500)  األجل قروض محددة

 4,821,689    -  أسهم خزينةمتحصالت من بيع 

 (928,385) (937,659)  مدفوعات مطلوبات تأجير 

 (6,444,005) (7,076,274) 15 توزيعات أرباح مدفوعة 

 (465,421) (818,590)  توزيعات أرباح إلى الحصص غير المسيطرة

 (3,331,786) (2,473,633)  تمويل مدفوعة تكاليف تمويل

 (352,784)    -  حيازة حصص غير مسيطرة 

  ───────── ───────── 

 28,632,808 (46,639,656)  أنشطة التمويلالناتجة من  (في المستخدمة)التدفقات النقدية صافي 

  ───────── ───────── 

 (2,572,362) (5,957,788)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ───────── 

    

 67,656,097 (8,630,646)  المعادلفي النقد والنقد  الزيادة)النقص( صافي  

 18,270,586 85,926,683  النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

  ───────── ───────── 

 85,926,683 71,338,249 14 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

  ═════════ ═════════ 
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  حول المجموعةمعلومات  - 1
  

( وشركاتها التابعة )"الشركة األم"ع. الخليج للتأمين ش.م.ك. لمجموعةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة 

ً لقرار  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  )"المجموعة"( العمومية إن الجمعية  .2021 فبراير 23 فيمجلس اإلدارة وفقا

 بعد إصدارها.  المجمعة هذه البيانات الماليةللمساهمين لديها صالحية تعديل 
 

وهي شركة مدرجة   ،1962أبريل  9بتاريخ  25بموجب المرسوم األميري رقم  ،كشركة مساهمة كويتيةاألم تأسست الشركة 

القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض األم الشركة  أغراضتتضمن  .في سوق الكويت لألوراق المالية 

 واستثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت االستثمار المالي والعقاري على الصعيدين المحلي والدولي. 
 

وبنسبة ة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. %( لشرك45.99: 2019ديسمبر  31% )45.99مملوكة بنسبة  إن الشركة األم

   %( لشركة فيرفاكس فاينانشال القابضة المحدودة.43.43: 2019ديسمبر  %31 )43.43
 

الشرق، مدينة الكويت ، 2و 1رقم  يمكتب 40برج كيبكو الدور ، خالد بن الوليدشارع المسجل هو  األم إن عنوان مكتب الشركة

 .الكويت 13011الصفاة  1040ص. ب. 
 

   .موظفاً( 2,447: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في كما موظفاً  2,377المجموعة بخدمات  استعانت
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

 تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
 

ً ل ادعدم إت قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتتضمن البيانات المالية المجمعة وفقا

  تم عرض وفقاً للقيمة العادلة. والعقارات االستثمارية واألرض والمباني واالستثمارات المتاحة للبيع األرباح أو الخسائرخالل 

 . الذي يمثل العملة الرئيسية وعملة التقارير للشركة األم ة بالدينار الكويتيالبيانات المالية المجمع
 

فقط بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عند وجود حق   يتم التقاص

الموجودات ب  االعتراف قانوني ملزم بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وعندما تعتزم المجموعة السداد على أساس الصافي أو  

في بيان الدخل المجمع ما لم يطلب أو المقاصة بين اإليرادات والمصروفات  ءاتالن يتم إجروتسوية المطلوبات في آن واحد. 

 ، وبخاصة المفصح عنها في السياسات المحاسبية للمجموعة.ةمحاسبي اتأو تفسير بذلك من خالل أي معاييريسمح 
 

 

 أساس التجميع  2.2
 

 .2020ديسمبر  31تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 
 

يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الحيازة، وهو تاريخ حصول المجموعة على السيطرة، ويستمر التجميع حتى 

رض المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها تاريخ توقف هذه السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تتع

 في الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 
 

 تسيطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فيها فقط إذا كان لها:  
 

 سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة على  القدرة على ال

 الشركة المستثمر فيها(.

 .تتعرض لمخاطر، أو حقوق، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها 

  عائداتها.استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على 
 

في حالة امتالك المجموعة ألقل من األغلبية في حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيها ، تأخذ المجموعة 

الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقييم ما إذا كان لها القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك 

 ما يلي:
 

 ترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.ال 

  .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 .حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
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 )تتمة(أساس التجميع   2.2
 

كانت المعلومات والظروف تشير إلى وقوع تغيرات في واحد تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا  

أو اكثر من عوامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة 

المطلوبات واإليرادات وتتوقف تلك السيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على تلك الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات و

والمصروفات للشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل الفترة في بيان الدخل الشامل المجمع من تاريخ حصول المجموعة 

 على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
 

األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة وبالحصص غير  وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األرباح أو الخسائرتتعلق 

المسيطرة حتى إن أدى ذلك األمر إلى رصيد عجز للحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات 

يتم عند التجميع المالية للشركة التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركة التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. 

استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية  

 المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة.
 

يتم عند التجميع محاسبية موحدة. تعد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المحاسبية للشركة األم باستخدام سياسات 

استبعاد كافة األرصدة والمعامالت فيما بين المجموعة وأية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعامالت فيما بين المجموعة 

 وتوزيعات األرباح.
  

النتائج ضمن رصيد  إن إجمالي اإليرادات الشاملة ضمن شركة تابعة تتعلق بالحصص غير المسيطرة حتى في حالة أن هذه 

عجز. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة  

 السيطرة على شركة تابعة، فإنها:
  

  ؛الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعةتستبعد موجودات )بما في ذلك  

 ؛غير المسيطرةيمة الدفترية للحصص  تستبعد الق  

 ؛تراكمة المسجلة في حقوق الملكيةتستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية الم 

 ؛قابل المستلمتدرج القيمة العادلة للم  

 ؛مة العادلة ألي استثمار محتفظ بهتدرج القي 

  بيان الدخل المجمع؛تدرج أي فائض أو عجز في 

 أو األرباح  بيان الدخل المجمعاً في اإليرادات الشاملة األخرى إلى تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابق

 ، متى كان ذلك مناسباً.ةمرحلال
  

 واإلفصاحاتالسياسات المحاسبية التغيرات   2.3
 

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 2.3.1
 

 منح حكومية 

تأكيدات معقولة بإنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. عندما تُسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك 

تتعلق المنحة ببند مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي يتم تسجيل التكاليف ذات 

ما تتعلق المنحة بأصل ما، فيتم االعتراف بها كإيرادات بمبالغ الصلة كمصروفات، والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل. وعند

 .متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة
 

منح للموجودات غير النقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ اسمية وإدراجها في األرباح أو الخسائر  المجموعةعندما تستلم 

 متوقع لألصل، استنادًا إلى نمط استهالك مزايا األصل األساسي على أقساط سنوية متساوية. على مدى العمر اإلنتاجي ال
 

 محاسبية ومعايير وتفسيرات جديدة ومعدلة سياسات 2.3.2

المالية المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات المالية المجمعة  البياناتإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد 

. لم تقم 2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 يسر بعد.المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير او تعديل تم إصداره ولكنه لم 

 

 

 

 

 

 

 

  



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

16 

 

 )تتمة( واإلفصاحاتالسياسات المحاسبية التغيرات   2.3
 

 )تتمة( محاسبية ومعايير وتفسيرات جديدة ومعدلة سياسات 2.3.2
 

  تعريف األعمال: 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لكي يتم اعتبار مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات كأعمال،   3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

فإنه ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، المدخالت واإلجراءات الجوهرية التي تجتمع معاً لتساهم بصورة جوهرية في القدرة على 

ى ذلك، فقد أوضح هذا المعيار أنه يمكن أن تتواجد األعمال دون تضمين كافة المدخالت الوصول إلى المخرجات. عالوة عل

قد تؤثر   ولكنواإلجراءات الضرورية إليجاد المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة،  

 مج األعمال. على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات لد
 

المعايير   تعديل:  39ومعيار المحاسبة الدولي    9والمعيار الدولي للتقارير المالية    7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
 الفائدة بأسعارالخاصة 

  اً عدد  تقدم االعتراف والقياس: الماليةاألدوات   39ومعيار المحاسبة الدولي  9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

المعايير الخاصة بأسعار الفائدة. وتتأثر عالقة  بتعديلمن اإلعفاءات التي تنطبق على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة 

لبند ديل لهذا التعإلى عدم التيقن فيما يتعلق بتوقيت و/أو قيمة التدفقات النقدية القائمة على  التعديلالتحوط إذا أدت إجراءات 

هذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث أن المجموعة  لم ينتج عن المتحوط له او أداة التحوط. 

 فائدة. ال ألسعارليس لديها أي عالقات تحوط 
 

 تعريف المعلومات الجوهرية: 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تقدم هذه التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم  

في للبيانات المالية  الرئيسيينن يأو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدم صحتها

 بإعدادها".  التي قامت يقدم معلومات مالية عن المنشأة  وهذادا إلى تلك البيانات المالية الغرض العام استنا إطار
 

 بارتباطهوحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو   على طبيعة  سوف يعتمدالمعلومات بالجوهرية    تعريفتوضح التعديالت أن  

إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  المعلومات جوهرياً  الخطأ فيفي سياق البيانات المالية. يكون  ، وذلكمع معلومات أخرى

 التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة ينتج عن هذهأن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم 

 ، وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير في المستقبل على المجموعة. للمجموعة
 

 2018مارس  29الصادر في طار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية اإل

تجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار. إن الغرض  تمعياراً و ال    المفاهيميال يمثل اإلطار  

 تطويرهذه المعايير على  معدين  ايير ومساعدة  المع  تطويرمن اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

 وتفسير المعايير.  فهم مساعدة كافة األطراف على لوكذلك  ساري،معيار متسقة في حالة عدم وجود سياسات محاسبية 
 

 بالموجوداتوكذلك معايير االعتراف  محدثةويقدم تعريفات  ،يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة

 والمطلوبات ويوضح أيضاً بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

  19-: امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديل على المعيار  - 19-تيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيدام 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

عقود التأجير. تمنح التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية    16الدولي للتقارير المالية  

. نظًرا 19-نتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيدبشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة ك 16

والممنوح من المؤجر  19-لكونه مبرًرا عمليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيد

التأجير الناتجة عن بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات  يقوميمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأجر الذي 

، إذا  16بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  19-امتياز التأجير المتعلق بكوفيد

  .لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير
 

لم  ، كما يُسمح بالتطبيق المبكر.2020يونيو  1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ينتج عن هذا التعديل أي تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
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 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
 

 معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن لم تسر بعد 

فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تسر بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تعتزم 

   ول. تصبح سارية المفع االمعايير عندمالمجموعة تطبيق ما يسري عليها من تلك 
 

األدوات المالية مع المعيار الدولي   9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  4تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 عقود التأمين 4للتقارير المالية 
لمعالجة األمور  4، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2016في سبتمبر 

للتقارير   الدولي  ومعيار عقود التأمين الجديد )المعيار  9الناشئة من االختالف بين تواريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية  

 (. 17المالية 
 

للشركات المصدرة للعقود ضمن نطاق المعيار الدولي   9المعيار الدولي للتقارير المالية  لتطبيقبديلين  تقدم التعديالت خيارين

وبصورة ملحوظة اإلعفاء المؤقت وطريقة اإلحالل. يتيح اإلعفاء المؤقت للشركات المؤهلة تأجيل تاريخ  4للتقارير المالية 

وتستمر في تطبيق معيار المحاسبة  2022يناير  1ت السنوية التي تبدأ قبل للفترا 9التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية 

في   9تطبيق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية  للمنشأة. يجوز على الموجودات والمطلوبات المالية  39الدولي 

، وذلك فقط بخالف متطلبات عرض األرباح 9المالية    تطبيق أي إصدار من المعيار الدولي للتقاريربسابقا    أنها لم تقم(  1حالة: )

( أن تتعلق أنشطتها بصورة جوهرية 2و)  والخسائر على المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر،

فتسمح للشركة بتطبيق المعيار   اللح. أما طريقة اإل2016أبريل    1بالتأمين في تاريخ بياناتها المالية السنوية الذي يسبق مباشرة  

إلعادة التصنيف بين األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المبلغ الذي ينتج في األرباح أو   9الدولي للتقارير المالية 

المحاسبة الدولي  بتطبيق معيار  المنشأةلموجودات المالية المصنفة بما يماثل قيام بعض االخسائر في نهاية فترة البيانات المالية ل

 على هذه الموجودات المالية المصنفة. 39
 

بإجراء تقييم للتعديالت وتوصلت إلى أن هذه األنشطة متعلقة بصورة مهيمنة بالتأمين. وقامت   2018قامت المجموعة خالل سنة  

في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  وبالتالي فإنها تستمر 9المجموعة بتطبيق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 2018يناير  1على الموجودات المالية والمطلوبات المالية في فترة البيانات المالية المجمعة التي تبدأ في  39
 

 األدوات المالية   9المعيار الدولي للتقارير المالية 

"  األدوات المالية "  9النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية الصيغة  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

األدوات المالية: االعتراف والقياس وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقارير   39الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي  

مشروع المحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس كافة الجوانب الثالثة ل  9. يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية  9المالية  

يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية 

ض المعلومات المقارنة ليس يجب التطبيق بأثر رجعي إال أن عرمع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط،    2018

 إلزاميا. وبالنسبة لمحاسبة التحوط، تسري المتطلبات بصورة عامة بأثر مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة. 
 

يستند هذا التقييم . 9بإجراء تقييم لتأثير جميع الجوانب الثالثة للمعيار الدولي للتقارير المالية  2018قامت المجموعة خالل سنة 

المعقولة اإلضافية  المعلومات    التحليالت أو  إلى المعلومات المتاحة حاليا وقد يخضع للتغيرات الناتجة من توافر المزيد منالمبدئي  

المجمع أو بيان أي تأثير جوهري على بيان المركز المالي    تتوقع المجموعةإجماالً، ال  تاحة للمجموعة في المستقبل.  الموالمؤيدة  

اردة ضمن المعيار الدولي للتقارير انخفاض القيمة الوتأثير تطبيق متطلبات    الدخل المجمع أو بيان الدخل الشامل المجمع باستثناء

صص خسائر أعلى مما أدى إلى تأثير سلبي على حقوق الملكية وسوف تقوم المجموعة بإجراء . وتتوقع المجموعة مخ9المالية  

تقييم تفصيلي في المستقبل لتحديد حدود هذا التأثير. تستوفي المجموعة معايير االستحقاق لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار 

حتى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد  9لتقارير المالية وتعتزم تأجيل تطبيق المعيار الدولي ل 9الدولي للتقارير المالية 

مع تطبيق اإلعفاء  2023يناير  1( لفترات البيانات المالية المجمعة التي تبدأ في أو بعد 17)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 كما ورد في التعديالت )انظر أدناه(.  9المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
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s 

 :  9المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
يجب قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو وفقا  9إن كافة الموجودات المالية المسجلة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عمال يهدف الى تحصيل التدفقات المحتفظ بها ضمن نموذج أ  - . على وجه الخصوص، فإن االستثمارات في الدين  للقيمة العادلة

 - النقدية التعاقدية، والتي تعمل على توليد تدفقات نقدية تعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم فقط 

نموذج أعمال  يتم قياسها بصورة عامة بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. أما أدوات الدين المحتفظ بها في

يهدف الى تحصيل كال من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية والتي تتضمن شروط تعاقدية تؤدي في تواريخ 

محددة لتدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم فقط فيتم بشكل عام قياسها بالقيمة العادلة  

يرادات الشاملة األخرى. ويتم قياس كافة االستثمارات في الدين واالستثمارات في األسهم األخرى بقيمتها العادلة من خالل اإل

، يجوز للمنشآت أن تختار على 9في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. إضافة الى ذلك، ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم )غير المحتفظ بها للمتاجرة أو التي لم  نحو غير قابل لإللغاء عرض التغيرات

يتم تسجيل المقابل المحتمل لها من قبل المشتري في معاملة دمج أعمال( في اإليرادات الشاملة األخرى على أن يتم عامةً تسجيل 

 إيرادات توزيعات األرباح فقط ضمن األرباح او الخسائر. 
 

يما يتعلق بقياس المطلوبات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر، يتطلب المعيار الدولي  ف

أن يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان لهذا االلتزام    9للتقارير المالية  

املة األخرى، ما لم تنشأ او تتزايد الفروق المحاسبية في األرباح او الخسائر عند تسجيل هذه التغيرات في في اإليرادات الش

اإليرادات الشاملة األخرى. وال يتم الحقا إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر االئتمانية لاللتزام المالي 

، تعرض قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المصنف كمدرج 39ار المحاسبة الدولي  إلى األرباح او الخسائر. وفقا لمعي

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر بالكامل في األرباح او الخسائر.
  

تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة  9فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

. يتطلب نموذج خسائر االئتمان المتوقعة من المنشأة 39بدال من نموذج الخسائر المتكبدة المطبق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

ئتمان المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بما يعكس المحاسبة عن خسائر اال

التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. بعبارة أخرى، لم يعد من الضروري التعرض لمخاطر ائتمانية قبل تسجيل 

 خسائر االئتمان. 
 

ضمن معيار المحاسبة المتاحة حاليا ألنواع الثالثة آلليات محاسبة التحوط مة الجديدة باتحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العا

يتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة ، 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية . 39الدولي 

هلة كأدوات تحوط وأنواع بنود المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة التحوط السيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤ

لمحاسبة التحوط. إضافة إلى ذلك، تم تحديث اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما أن إجراء تقييم فعالية 

 نشطة إدارة المخاطر التي تتبعها المنشأة.كما تم تطبيق متطلبات إفصاحات متطورة حول أ التحوط بأثر رجعي لم يعد مطلوبا.
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 )تتمة( 9المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 التصنيف والقياس (أ
 التفاصيل التصنيف الموجودات المالية

معيار المحاسبة 
 39الدولي 

المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

أدوات حقوق الملكية بما في 

ذلك االستثمارات في األسهم 

 الخاصة 

القيمة العادلة   متاحة للبيع 

من خالل 

اإليرادات 

 الشاملة األخرى  

تم تصنيف هذه األدوات كاستثمارات متاحة للبيع وهي 

مدرجة بالقيمة العادلة. يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات في 

نموذج أعمال يهدف إلى كل من تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية والبيع في سوق مفتوح، وتؤدي الشروط 

لألدوات إلى تدفقات نقدية في مواعيد محددة   التعاقدية

تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والفوائد على أصل  

 المبلغ القائم فقط. 
 

وعليه، يتم الحقا قياس مثل هذه األدوات كمدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند تطبيق 

 .  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

محتفظ بها  أدوات الدين المالية )السندات( 

حتى 

 االستحقاق 

تم تصنيف هذه األدوات كاستثمارات محتفظ بها حتى  التكلفة المطفأة 

االستحقاق وهي مدرجة بالتكلفة المطفأة. يتم االحتفاظ 

بهذه األدوات في نموذج أعمال يهدف إلى كل من 

روط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وتؤدي الش

التعاقدية لألداة في مواعيد محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل 

في مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم  

 فقط. 
 

وعليه، يستمر قياس هذه األدوات الحقا كمدرجة بالتكلفة 

 .   9المطفأة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 .  39يستمر قياس كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى بنفس األساس المتبع حاليا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 انخفاض القيمة (ب
إن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألرصدة المدينة الناتجة من عقود إعادة التأمين واالقساط المستحقة وحصة  

لتأمين المستردة على التعويضات تحت التسوية واالرصدة المدينة األخرى سوف تخضع لمخصصات انخفاض القيمة إعادة ا

 . 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

تتوقع المجموعة تطبيق الطريقة المبسطة لالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة بالنسبة لألرصدة المدينة 

 . 9يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية  وفقا لما
 

إلى تسجيل خسائر  9تتوقع المجموعة أن يؤدي تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 . االئتمان للبنود ذات الصلة وسوف يؤدي الى زيادة مبلغ مخصص الخسائر المسجل لهذه البنود
 

 محاسبة التحوط 

بحيث تتوافق بصورة أكبر مع إطار إدارة المخاطر،  9تم تطوير متطلبات محاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

وتسمح للمزيد من التنوع في أدوات التحوط، وتستبعد أو تؤدي الى تبسيط بعض المتطلبات القائمة على المبادئ لمعيار المحاسبة  

 . وتم االحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط: القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي عمليات تحوط االستثمار. 39الدولي 
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
 

 )تتمة(معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن لم تسر بعد 
 

 )تتمة( 9المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 انخفاض القيمة )تتمة( (ب
 

 محاسبة التحوط )تتمة(
تتوافق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بصورة أكبر مع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. عند التطبيق المبدئي للمعيار 

 39، تختار المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 9الدولي للتقارير المالية 

. على الرغم من ذلك، فقد انتهت المجموعة إلى أن عالقات التحوط التي يتم 9لي للتقارير المالية بدال من متطلبات المعيار الدو

. ال تتوقع المجموعة 9تصنيفها حاليا كعالقات تحوط فعالة تستمر للتأهل لمحاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة   9ار الدولي للتقارير المالية أن يكون لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقا للمعي

 للمجموعة. 
 

 ج( اإلفصاحات 
أيضا متطلبات شاملة لإلفصاحات وتغييرات تتعلق بالعرض والمتوقع أن تؤدي الى  9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

ات المالية ال سيما في السنة التي سيتم خاللها تطبيق المعيار الدولي  تغيير في طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة حول األدو

 .  9للتقارير المالية 
 

. يستند هذا التقييم المبدئي 9بشكل عام، أجرت المجموعة تقييماً عالي المستوى للجوانب الثالث للمعيار الدولي للتقارير المالية 

الى المعلومات المتوافرة حاليا، وقد يخضع للتغييرات الناتجة من تحليالت أكثر تفصيال او توافر معلومات إضافية معقولة 

تقبل. وقد انتهت إدارة الشركة األم بشكل عام الى أن التأثير ليس مادياً على بيانات المركز المالي أو ومؤيدة للمجموعة في المس

 الدخل أو الدخل الشامل المجمعة للمجموعة. 
 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأمين، وهو معيار محاسبي  17ر المالية المعيار الدولي للتقاري 2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

عقود   4، وهو يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية  جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح

 التأمين.
 

والتي تستند بصورة كبيرة إلى السياسات المحاسبية   4على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

نموذجاً شامالً  17المحلية السابقة ألغراض القياس والخاضعة لمبدأ عدم رجعية التطبيق، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

سمات المشاركة المباشرة التي تتمثل بصورة التي تتوافر بها  ويسانده منهج األتعاب المتغيرة للعقود   د التأمينلعقو)نموذجاً عاماً(  

باألقساط قصيرة االجل وينطبق بشكل بصورة رئيسية الذي يرتبط جوهرية في عقود خدمات االستثمار ومنهج توزيع األقساط 

 على بعض عقود التأمين العامة. عام 
 

 لسمات الرئيسية للنموذج المحاسبي الجديد لعقود التأمين:فيما يلي ا
 

  مع إجراء تعديل واضح في المخاطر، والتي يتم إعادة قياسها في كل فترة قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
 )التدفقات النقدية المرتبطة باإلنجاز(.بيانات مالية مجمعة 

 لتدفقات النقدية المرتبطة باإلنجاز لمجموعة العقود. المحقق في أول يوم لربح  الادل ويقابل  هامش الخدمات التعاقدية الذي يع
غير المكتسبة لعقود التأمين ويسجل في األرباح أو الخسائر على مدى فترة الخدمات األرباح  يمثل هامش الخدمات التعاقدية  

 )أي فترة التغطية(. 
  ية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل هامش الخدمات التعاقدية وبالتالي بعض التغيرات في القيمة الحال تسويةيتم

 يتم تسجيلها في األرباح أو الخسائر على مدار فترة الخدمات التعاقدية المتبقية.
 ديده طبقا يتم تسجيل تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في األرباح أو الخسائر أو اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تح

 ألحد خيارات السياسات المحاسبية.
 استناداً إلى مفهوم الخدمات المقدمة  األرباح أو الخسائرالتأمين في خدمات إيرادات التأمين ومصروفات ب يتم االعتراف

 خالل الفترة.
  المؤمن عليه )بنود االستثمار بغض النظر عن وقوع الحدث  – ال يتم عرض المبالغ التي يتسلمها حامل الوثيقة بشكل دائم

 . الميزانية العمومية في بيان الدخل ولكن يتم تسجيلها مباشرة في -غير المميزة( 
  )التعويضات المتكبدة ً عن إيرادات أو  في بند منفصل يتم عرض نتائج خدمات التأمين )اإليرادات المكتسبة ناقصا

 مصروفات تمويل التأمين.
   اإلفصاحات الشاملة التي تهدف لتقديم المعلومات عن المبالغ المحققة من عقود التأمين وطبيعة وحدود المخاطر يتم عرض

 الناتجة من هذه العقود. 
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 )تتمة( عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
مع ضرورة عرض   2023يناير    1لفترات البيانات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد    17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  

والمعيار الدولي   9لمعيار الدولي للتقارير المالية أيضاً بتطبيق ا المنشأةالمقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر شريطة أن تقوم  المبالغ

. ينبغي التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، ألول مرة  17في أو قبل تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    15للتقارير المالية  

ان تختار إما التطبيق   المنشأةلى  في حالة إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين أمر غير عملي، ينبغي ع

 المعدل بأثر رجعي أو تطبيق منهج القيمة العادلة. 
 

ولقد بدأت  .  9تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب باإلضافة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  ل  المجموعة  تخطط

وعكفت على إجراء تقييم عالي المستوى لتأثير المعيار الدولي  17المالية المجموعة مشروعاً لتطبيق المعيار الدولي للتقارير 

. وتتوقع المجموعة أن يؤدي المعيار الجديد على تغيير هام في السياسات المحاسبية المتعلقة بمطلوبات عقود 17للتقارير المالية  

إجمالي حقوق الملكية باإلضافة إلى طريقة التأجير لدى المجموعة ومن المحتمل أن يكون له تأثير جوهري على األرباح و

 العرض واإلفصاح. 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

 تصنيف المنتجات

 عقود التأمين
وثائق   عقود التأمين هي العقود التي تقبل المجموعة )جهة اإلصدار( بموجبها تحمل مخاطر تأمين مادية من طرف آخر )حاملوا

التأمين( من خالل الموافقة على تعويض حاملي الوثائق إذا أثر حدث مستقبلي غير مؤكد )الحدث المؤمن عليه( تأثيراً سلبياً على 

حاملي الوثائق. كتوجيه عام، تحدد المجموعة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين كبيرة عن طريق مقارنة المزايا المدفوعة مع المزايا 

 حالة عدم وقوع الحدث المؤمن عليه.  المستحقة في 
 

 عقود االستثمار
عقود االستثمار هي تلك العقود التي تحول المخاطر المالية الكبيرة. إن المخاطر المالية هي مخاطر حدوث تغيرات مستقبلية 

ألجنبية أو مؤشرات محتملة في واحد أو أكثر من بنود أسعار الفائدة أو سعر الضمان أو سعر السلعة أو سعر صرف العمالت ا

 األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغيرات األخرى.
 

عند تصنيف العقد كعقد تأمين، يظل العقد عقد تأمين على مدى الفترة المتبقية للعقد حتى إذا انخفضت مخاطر التأمين بصورة 

انتهاء صالحية كافة الحقوق وااللتزامات. يمكن رغم ذلك إعادة تصنيف عقود   جوهرية خالل هذه الفترة، وباستثناء إلغاء أو

 االستثمار كعقود تأمين بعد بدء سريان العقد إذا أصبحت مخاطر التأمين جوهرية. 
 

 دمج األعمال والشهرة

قاس وفقاً لمجموع المقابل المحول، وت يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة

تقوم قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، ببالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة و

ات بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجود المجموعة

 اإلدارية.العمومية و المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكاليف الحيازة المتكبدة في المصروفات
  

عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض تحديد التصنيف المناسب وفقاً 

الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات  

 في العقد األصلي للشركة المشتراة.
 

عند تحقيق دمج األعمال في مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقاً في الشركة 

 .بيان الدخل المجمعة كما في تاريخ الحيازة من خالل المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادل
 

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. إن التغيرات الالحقة في  

إما   39القيمة العادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصل أو التزام، سوف يتم إدراجها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

أو كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى. عند تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكية، ال يعاد قياسه حتى   عبيان الدخل المجمفي  

 يتم تسويته. 
 

الحقاً بعد التسوية، يتم المحاسبة عنه ضمن حقوق الملكية. في حالة عدم وقوع المقابل المحتمل ضمن نطاق معيار المحاسبة 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية المناسبة.، يتم قياسه وفقاً 39الدولي 
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 )تتمة(  دمج األعمال والشهرة

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة عن صافي  

الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات المتحملة. إذا كان هذا المقابل أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة 

 . بيان الدخل المجمعرج الفرق مباشرةً في التي تم حيازتها، يد
 

بعد التسجيل المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة،  

قد التي من  يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج الن

 تلكإلى المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة 

 الوحدات. 
 

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة 

الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة  األرباح أو الخسائربالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد 

 لة على أساس القيم النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.المستبعدة في هذه الحا
  

 اإليراداتاالعتراف ب
 

 أقساط مكتسبة
تؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة المتعلقة بوثائق التأمين وذلك على أساس نسبي. تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء 

  غطية غير المستنفذة من األقساط المكتتبة. يؤخذ التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة إلى بيان الدخلالمتعلق بفترات الت

 اإليرادات على مدى فترة المخاطر. يتم االعتراف بلكي  المجمع
 

 عموالت مكتسبة ومدفوعة
 بها.األقساط المتعلقة االعتراف بالعموالت المكتسبة والمدفوعة عند يتم االعتراف ب

 

 رسوم وثائق تأمين 
يتحمل حاملو وثائق عقود التأمين واالستثمار رسوم الخدمات اإلدارية للوثائق وخدمات إدارة االستثمارات والخدمات المتنوعة 

هذه الرسوم كإيرادات على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات ذات الصلة. عندما يتم االعتراف بوخدمات العقود األخرى. 

 على مدى تلك الفترات المستقبلية.ويتم االعتراف بها في فترات مستقبلية، يتم تأجيلها تكون الرسوم مقابل خدمات يتم تقديمها 
 

 إيرادات فوائد 
 ائدة الفعلية.تسجل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الف

 

 إيرادات توزيعات أرباح 
 تسجل توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح.

 

 إيرادات التاجير
 تسجل إيرادات التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 أرباح وخسائر محققة
يتضمن بند األرباح والخسائر المحققة األرباح والخسائر على الموجودات المالية ويتم احتسابه بالفرق بين صافي محصالت 

 البيع والتكلفة المطفأة أو األصلية، ويتم تسجيل القيمة الدفترية عند وقوع معامالت البيع. 
 

  تعويضات

ومصروفات تعديل الخسارة ة إلى حاملي العقود واألطراف األخرى يتم تحميل التعويضات التي تتكون من المبالغ المستحق

عند تكبدها. تتكون التعويضات من المبالغ المجمع  واالستردادات األخرى على بيان الدخل  المستنقذات  المتعلقة بها، بالصافي بعد  

 .المالية البياناتالمستحقة المقدرة فيما يتعلق بالتعويضات المبلغة للمجموعة ولم يبلغ عنها في تاريخ 
 

تقدر المجموعة عموماً تعويضاتها على أساس الخبرة السابقة. يقوم مقيمي الخسائر المستقلين عادة بتقدير تعويضات الممتلكات. 

فة إلى ذلك، واستناداً إلى تقدير اإلدارة والخبرة السابقة للمجموعة، يتم االحتفاظ بمخصص لتكلفة تسوية التعويضات المتكبدة إضا

والتسويات والمخصصات  المالية البيانات. إن أي فروق بين المخصصات في تاريخ المالية البياناتولم يبلغ عنها في تاريخ 

 لتلك السنة. االكتتابحساب للسنة التالية يتم إدراجه في 
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 تكاليف حيازة الوثائق

يتم رسملة العموالت المدفوعة للسماسرة أو التكاليف )المتعلقة بالزيادة( المباشرة األخرى المتكبدة فيما يتعلق بحيازة وتجديد 

الحقاً إطفاء تكاليف حيازة الوثائق المؤجلة على مدى فترات عقود التأمين التي تتعلق عقود التأمين كموجودات غير ملموسة. يتم  

 بها كأقساط تأمين مكتسبة.
 

تكراراً عند ظهور مؤشر االنخفاض في القيمة. إذا  مالية مراجعة االنخفاض في القيمة أو بصورة أكثر كل تقارير يتم في تاريخ 

  في بيان الدخل  يتم االعتراف بهان القيمة الدفترية، فإن خسارة االنخفاض في القيمة كانت المبالغ الممكن استردادها أقل م

 لكل فترة مالية.  االلتزامكما يتم مراعاة تكاليف حيازة الوثائق المؤجلة في اختبار كفاية . المجمع
 

 الصلة. تكاليف حيازة الوثائق المؤجلة عند تسوية أو استبعاد العقود ذات يتم االعتراف بال 
 

 معلومات القطاعات

يمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات وأنشطة العمليات التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات تخضع للمخاطر والعوائد 

المختلفة عن مخاطر ومزايا القطاعات األخرى. يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات وخدمات في بيئة اقتصادية معينة والتي  

 طر ومزايا تختلف عن مخاطر ومزايا القطاعات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. تخضع لمخا
 

 اختبار كفاية االلتزام 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما إذا كانت التزامات التأمين المحققة كافية باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات 

التأمين. وإذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين )ناقصاً تكاليف حيازة الوثائق النقدية المستقبلية بموجب عقود  

بالكامل ومباشرة في العجز يتم االعتراف ب ه المؤجلة المتعلقة بها( غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، فإن

 السارية.  بيان الدخل المجمع ويتم عمل مخصص للمخاطر
 

ال تقوم المجموعة بخصم التزام التعويضات غير المدفوعة لديها حيث إنه من المتوقع دفع كافة التعويضات بصورة أساسية 

 المالية. البياناتخالل سنة واحدة من تاريخ 
 

 تكاليف عقود إعادة تأمين محتفظ بها

كبيرة، تقوم المجموعة بالدخول في اتفاقيات مع شركات أخرى بغرض لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية  

إعادة التأمين. يتم تقدير التعويضات المستحقة من معيدي التأمين بطريقة تتسق مع التزام التعويض ووفقا لعقد إعادة التأمين. 

بيان المركز المالي المجمع حتى تظهر هذه المبالغ كـ "أرصدة مستردة من معيدي التأمين على تعويضات تحت التسوية" في 

يتم دفع التعويض من قبل المجموعة. عندما يتم دفع التعويض فإن المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالتعويض 

 المدفوع يتم تحويله إلى " أقساط وأرصدة تأمين مستحقة ".
 

كإيرادات بنفس طريقة التسجيل كما لو اعتبر إعادة التامين من  إن أقساط التأمين من إعادة التأمين التي تم تحملها يتم تسجيلها

 األعمال المباشرة.
 

هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. فإذا ما ظهر مثل تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقدير ما إذا كان 

ذلك المؤشر تقوم المجموعة بالتقدير الرسمي للمبلغ الممكن استرداده. إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين المبلغ 

 الممكن استردادها.فإن األصل يعتبر انخفض قيمته ويتم تخفيضه إلى القيمة الممكن استرداده لألصل،  
 

 ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.  المسندة إن ترتيبات إعادة التأمين
 

التأمين عدا  الحياة وعقودكما تفترض المجموعة مواجهة مخاطر إعادة التأمين في سياق العمل الطبيعي لعقود التأمين على 

األقساط والتعويضات على عمليات إعادة التأمين كإيرادات ومصروفات بنفس االعتراف بيتم التأمين على الحياة عند تطبيقها. 

في حالة التعامل مع عمليات إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع مراعاة تصنيف المنتج في نشاط إعادة  ها االعتراف بطريقة 

أمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة متسقة مع تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التالتأمين. 

 عقد إعادة التأمين ذي الصلة.  
  

 يتم عرض األقساط والمطالبات لكل من عمليات إعادة التأمين الفعلية والمقدرة على أساس المجمل. 
 

 و عند تحويل العقد إلى طرف آخر. أا  موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إلغاء الحقوق التعاقدية أو انتهائهيتم االعتراف بال  
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 الضرائب

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
استناداً إلى قرار مجلس إدارة    ة الحتساب المعدلطريقة ا% وفقاً ل1حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة    المجموعةتحتسب  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمحول إلى االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد  استبعادالمؤسسة الذي ينص على 

 حصة المؤسسة.  
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
ً لقانون  المجموعةتحتسب  % من أرباح السنة الخاضعة  2.5بنسبة وذلك  2000لسنة  19ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا

توزيعات األرباح النقدية من الشركات اإليردات من الشركات الزميلة والشركات التابعة واقتطاع تم يللضرائب. وفقاً للقانون، 

 أرباح السنة. المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من 
 

 الزكاة 
  10اعتباراً من    ي يسري1ال  2007لسنة    58وفقاً لقرار وزارة المالية رقم    المجموعة% من ربح  1تحتسب حصة الزكاة بنسبة  

  .2007ديسمبر 
 

 ومعدات ممتلكات

انخفاض القيمة المسجلة في تاريخ يتم قياس األرض والمباني بالقيمة العادلة ناقصاً االستهالك المتراكم على المباني وخسائر 

للتأكد من أن القيمة الدفترية لألصل    )ثالث سنوات(  إعادة التقييم. ال تستهلك األرض. يتم إجراء عمليات التقييم بصورة متكررة

ملة األخرى الذي تم إعادة تقييمه ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمته العادلة. يتم إدراج فائض إعادة التقييم في اإليرادات الشا

ويضاف على فائض إعادة تقييم األصل في حقوق الملكية. ولكن تدرج، الزيادة، إلى الحد الذي عنده يتم عكس عجز إعادة التقييم 

. يدرج عجز إعادة التقييم في األرباح أو الخسائر، في بيان الدخل المجمعلنفس األصل التي تم إعادة تقييمه المدرج سابقاً في 

 ، باستثناء الحد الذي يتم عنده مقاصة الفائض القائم لنفس األصل المدرج في احتياطي إعادة تقييم األصل.المجمع الدخلبيان 
 

يتم إجراء تحويل سنوي من احتياطي إعادة تقييم األصل إلى األرباح المرحلي للفرق بين االستهالك على أساس القيمة الدفترية  

تهالك على أساس التكلفة األصلية للموجودات. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد االستهالك المعاد تقييمها للموجودات واالس

المتراكم كما في تاريخ إعادة التقييم مقابل إجمالي القيمة الدفترية لألصل وصافي المبلغ ويتم إدراجه في المبلغ المعاد تقييمه 

 متعلق باألصل المحدد الذي يتم بيعه يتم تحويله إلى األرباح المرحلي.  لألصل. عند االستبعاد، فإن أي احتياطي إعادة تقييم 
 

يدرج األثاث والتركيبات والسيارات والتحسينات على عقارات مستأجرة بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في 

 القيمة.
 

 ية المقدرة للموجودات كما يلي:يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاج
 

 سنة 50 - 20 مباني 
 سنوات 7حتى  تحسينات على عقارات مستأجرة 
  سنوات 5-3 أجهزة كمبيوتر 
 سنة  2  -  1 أثاث وتركيبات 
 سنوات 4  -  1 سيارات 
 

 عقود التأجير 

 موجودات حق االستخدام
بداية عقد التأجير )أي تاريخ أن يصبح األصل األساسي متاحاً لالستخدام(. تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ  

وتقاس موجودات حق االستخدام وفقاً للتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما يعكس أية إعادة 

التأجير المسجلة والتكاليف المبدئية المباشرة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة هذه الموجودات قيمة مطلوبات عقود  

المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز عقود تأجير مستلمة. وما لم تتيقن المجموعة 

حق االستخدام بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهالك موجودات 

المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجير أيهما أقصر. تتعرض 

 .موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة
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 )تتمة( عقود التأجير
 مطلوبات عقود التأجير

تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي  

سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في  

وافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ طبيعتها( ناقصا أي ح

التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء 

ه من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا  والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارست

كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات عقود التأجير المتغيرة التي ال تعتمد 

 .الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو
 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في  

تم زيادة مبلغ حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، ي

مطلوبات عقد التأجير لكي يعكس تراكم الفائدة بينما يتم تخفيضه مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد 

قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد 

 بتة في طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة. التأجير الثا
 

 الموجودات منخفضة القيمة تأجير عقود التأجير قصيرة األجل وعقود
شهراً أو أقل من   12إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل الخاصة بها )أي تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة  المجموعةتطبق 

.  تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق إعفاء االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القيمة

الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على  تأجير عقود قصيرة األجل وعقود ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأجير في حالة ال

 أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 
 

 االستثمارات في شركات زميلة

الشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها. والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات  

 دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسا ، ولكن بوالتشغيلية للشركة المستثمر فيهاات المالية السياس
 

يتم إن االعتبارات التي يتم مراعاتها عند تحديد التأثير الملموس مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. 

 المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
 

لالستثمار لتتضمن  الدفتريةئيا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبد

التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة 

 ض القيمة.لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو يتم اختبارها بصورة فردية لتحديد انخفا  الدفتريةضمن القيمة 
 

يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة  

كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك عند حدوث تغير تم إدراجه   المستثمر فيهااألخرى للشركات  

ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن    متى أمكن  ة الزميلة، تقيد المجموعة حصتها في أي تغيراتمباشرة في حقوق ملكية الشرك

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة 

 والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة. 
 

، وهو يمثل الربح أو الخسارة بيان الدخل المجمع مقدمة الشركة الزميلة في أرباح أو خسائرصة المجموعة في يدرج مجمل ح

 بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 
 

الزميلة لنفس فترة التقارير للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء التعديالت حتى تتوافق  ةتم إعداد البيانات المالية للشرك ي

 السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. 
 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقيق خسارة قيمة إضافية الستثمارات المجموعة 

 ةالزميلة. تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشرك  في شركاتها

الزميلة قد انخفضت قيمته. فإذا ما وجد ذلك الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن 

 الدفترية وتدرج هذا المبلغ في بيان الدخل المجمع. الزميلة وقيمتها   ةاستردادها للشرك
   

الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم إدراج أي  ة عند فقدان التأثير الملموس على الشركا

ستثمار المتبقي والمحصل من البيع في  الزميلة عند فقدان التأثير الملموس والقيمة العادلة لال ة فروق بين القيمة الدفترية للشرك

 بيان الدخل المجمع. 
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 الموجودات المالية
 

 المبدئي والقياس االعتراف

األرباح كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل    39يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

أو قروض ومدينين أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة  أو الخسائر

 المبدئي.  عترافتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند اال كان ذلك مناسباً. كأدوات تغطية في تغطية فعلية، متى
 

يمة تدرج الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المتعلقة مباشرةً بالمعاملة في حالة االستثمارت غير المدرجة بالق

 .األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 
 

نظم أو بالعرف السائد في  إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تتحدد بال

تاريخ المتاجرة، أي في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو  يتم االعتراف بها في األسواق )مشتريات الطريقة االعتيادية( 

 بيع األصل.
 

ستثمارات تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وأوراق دين مالية )قروض( واال

والقروض والمدينين اآلخرين والودائع محددة   األرباح أو الخسائرالمتاحة للبيع واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 األجل والنقد والنقد المعادل. 
 

 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي: 
 

 محتفظ بها حتى االستحقاق استثمارات
إن الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد واالستحقاقات الثابتة يتم تصنيفها كمحتفظ بها حتى 

بعد القياس المبدئي، يتم قياس الموجودات  القدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق.االستحقاق عندما يكون لدى المجموعة النية و

ً انخفاض القيمة. يدرج إطفاء معدل  المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا

المجمع. تدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع عند الفائدة الفعلية في "صافي إيرادات االستثمار" في بيان الدخل 

 استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها وكذلك خالل عملية اإلطفاء.
 

 قروض ومدينون

تمثل القروض والمدينون موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو محددة غير مدرجة في سوق نشط. تدرج هذه 

وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع لحيازة استثمار. يتم أيضاً إدراج كافة تكاليف المعامالت المتعلقة االستثمارات مبدئياً بالتكلفة،  

بعد القياس المبدئي، يتم قياس القروض والمدينون بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة فة االستثمار. مباشرةً بالحيازة ضمن تكل

ً انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة من الحيازة  معدل الفائدة الفعلية ناقصا

ائدة الفعلية. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلية في "صافي إيرادات االستثمار" والرسوم أو التكاليف التي تمثل جزءاً ال يتجزاً من الف

في بيان الدخل المجمع. تدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها وكذلك 

 خالل عملية اإلطفاء.
 

 استثمارات متاحة للبيع

ع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة المصنفة كمتاحة للبيع أو غير المصنفة كـ "قروض  إن االستثمارات المتاحة للبي

ً بالقيمة العادلة مع إدراج  االستثماراتبعد القياس المبدئي، يتم قياس  ومدينين". غير  األرباح أو الخسائرالمتاحة للبيع الحقا

المتراكمة في  األرباح أو الخسائرر، ويتم في ذلك الوقت إدراج المحققة كإيرادات شاملة أخرى حتى يتم استبعاد االستثما

المتراكمة في   األرباح أو الخسائراإليرادات الشاملة األخرى، أو تحديد انخفاض قيمة ذلك االستثمار ويتم في ذلك الوقت إدراج 

التي يتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها يتم إدراجها بالتكلفة ناقصاً   ااستثمارات المتاحة للبيعبيان الدخل المجمع. إن  

 خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.
 

 األرباح أو الخسائر خالل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك  األرباح أو الخسائرتتضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

في البداية. يتم تصنيف االستثمارات التي يتم شراؤها بنية بيعها المجمع المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

،  المجمع كمحتفظ بها للمتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلعلى المدى القريب 

 يجب أن تتحقق المعايير التالية: 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 )تتمة( الموجودات المالية
 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 )تتمة( األرباح أو الخسائر خالل العادلة مناستثمارات مدرجة بالقيمة 
 

  يجب أن يستبعد التصنيف أو يحد بشكل كبير من المعاملة غير المتسقة التي يمكن أن تنتج في الحاالت األخرى بسبب
 وفقاً ألساس مختلف, أو  األرباح أو الخسائرقياس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج 

  والمطلوبات جزءاً من مجموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كالهما ويتم إدارتها وتقييم أدائها تمثل الموجودات
 على أساس القيمة العادلة وفق إستراتيجية استثمار أو إدارة مخاطر موثقة.

 

 الستثمارات وفقاً للقيمة العادلة.  المبدئي، يعاد قياس هذه ا عترافتدرج هذه االستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة. الحقاً، بعد اال
 

 تدرج تعديالت القيمة العادلة واألرباح والخسائر المحققة في بيان الدخل المجمع. 
 

 المدينون 
 يتم إدراج المدينين بالقيمة اإلسمية بعد خصم خسائر انخفاض القيمة أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

  

 النقد والنقد المعادل  
والودائع قصيرة األجل  من النقد في الصندوق ولدى البنوكلغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل 

 .والحسابات تحت الطلب بالصافي الحسابات المكشوفة لدى البنوك
 

 الموجودات الماليةاالعتراف بعدم 

مالي )أو ما ينطبق عليه ذلك أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة(  أصل االعتراف بال يتم 

 عندما:
 

 ينتهي الحق في التدفقات النقدية من األصل  (أ

تحتفظ المجموعة بالحق في التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف   (ب

 ترتيب "القبض والدفع"  ذي عالقة بموجب

تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في التدفقات النقدية من األصل سواء قامت بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل   (ج

 أو لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكن فقدت السيطرة على هذا األصل.
 

المخاطر والمزايا الهامة  حقوقها في التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة    عندما تقوم المجموعة بتحويل

 ، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار المجموعة في السيطرة على األصل.   لألصل
 

األصل أو الحد األقصى  يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالمبلغ الدفتري األصلي لذلك 

 للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل. 
 

في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذات الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس  

 يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
 

 الموجودات الماليةانخفاض قيمة 

ً على أن أصل مالي محدد أو   تقوم المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية بعمل تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليالً موضوعيا

مجموعة أصول قد تنخفض قيمتها. تنخفض قيمة األصل أو مجموعة من األصول المالية فقط إذا كان هناك دليالً موضوعياً 

)"حدث خسارة" متكبدة( وأن حدث الخسارة  ألصلباعتراف المبدئي نتيجة وقوع حدث أو أحداث بعد االعلى انخفاض القيمة 

لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والذي يمكن تقديره  فقات النقدية المستقبلية المقدرة)أو األحداث( له تأثيراً على التد

قيمة مؤشرات إلى مواجهة المقترض أو مجموعة المقترضين لصعوبة بصورة موثوق منها. قد يتضمن الدليل على انخفاض ال

مالية كبيرة، أو تأخير في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمال إشهار إفالسهم أو الترتيبات المالية األخرى وعندما تشير 

قدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية  بيانات المراقبة إلى أن هناك نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية الم

 المرتبطة بالتأخيرات. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 )تتمة(  انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 متاحة للبيع  استثمارات
المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن استثمار  لالستثماراتبالنسبة 

 أو مجموعة استثمارات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. 
  

القيمة بالنسبة لالستثمارات في أسهم مصنفة كمتاحة للبيع، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض كبير أو متواصل في 

العادلة لالستثمار دون تكلفته. يتم تقييم االنخفاض "الكبير" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و"متواصل" مقابل الفترة التي 

تنخفض فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية. وإذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة، يتم قياس الخسائر المتراكمة بالفرق 

الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسائر من انخفاض قيمة هذا األصل المالي مدرجة سابقاً في بيان الدخل  بين تكلفة 

المجمع ويتم شطبها من اإليرادات الشاملة األخرى مع إدراجها في بيان الدخل المجمع. إن خسائر انخفاض القيمة من 

ان الدخل المجمع، وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة مباشرةً االستثمارات في أسهم ال يتم عكسها من خالل بي

 في اإليرادات الشاملة األخرى. 
 

 .29العادلة لألدوات المالية وتفاصيل كيفية قياسها واردة في اإليضاح  ةإن القيم
 

 المطلوبات المالية

المطلوبات المالية والتأمين ودائني إعادة التأمين والدائنين اآلخرين عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في االعتراف بال يتم 

 العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. 
 

 المبدئي والقياس عترافاال

 تدرج المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. 
 

 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي: 
 

 دائنو تأمين

المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً التكاليف المتعلقة مباشرةً   عترافيدرج دائنو التأمين عند االستحقاق وتقاس عند اال

 المبدئي، يقاس دائنو التأمين بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلية. عترافبالمعاملة. الحقاً بعد اال
 

 المطلوبات الماليةاالعتراف بعدم 

عفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال التزام مالي عندما يتم اإلاالعتراف بيتم عدم  

التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، 

اللتزام الجديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية واعتراف بااللتزام األصلي اعتراف بايتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم 

 ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.
 

 مقاصة األدوات المالية

يتم عمل مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع و ذلك فقط عند 

االعتراف  اصة على المبالغ المسجلة وعندما تعتزم المجموعة السداد على أساس الصافي أو  وجود حق قانوني ملزم بإجراء المق

الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. لن يتم إجراءات المقاصة بين اإليرادات والمصروفات في بيان الدخل المجمع ما ب

 صة المفصح عنها في السياسات المحاسبية للمجموعة. لم يطلب أو يسمح بذلك من خالل أي معايير أو تفسيرات محاسبية، وبخا

 

 القيمة العادلة 

تعرف بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة في تاريخ كل تقارير مالية.  

القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل ملكية التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في السوق 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: في تاريخ القياس. 
 

  البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
  .البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 

 

 المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة. يجب أن يكون بإمكان
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير 

 األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لمصلحتهم الخاصة. 
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 )تتمة(القيمة العادلة 

يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية قدرة المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام  

ستخدم األصل بأعلى وأفضل  األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن ي

 مستوى له.
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام  

 للمدخالت المعروضة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة لقياس القيمة العادلة ككل.
 

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛1المستوى : 
   أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة ملحوظاً 2المستوى :

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
  يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة  : أساليب تقييم ال3المستوى 

 ملحوظاً.
 

على اساس متكرر، تحدد المجموعة ما اذا كانت التحويالت المجمعة  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية  

تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت ذي التأثير  قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة

 على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية.  الجوهري
 

لة تدرج دإن االستثمارات التي ال تتوفر قياسات موثق منها لقيمتها العادلة والتي ال يمكن الحصول على معلومات قيمتها العا

 المبدئية ناقصاً انخفاض القيمة.بالتكلفة 
 

 عقارات استثمارية

 االستثماريةالمبدئي، تدرج العقارات    عترافاللالحقاً   يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة.

المالية والتي يتم تحديدها استناداً إلى تقييم يتم إجراؤه من قبل مقيم  البياناتبالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ 

الناتجة من التغيرات   األرباح أو الخسائريتم إدراج   مستقل باستخدام طرق تقييم تتوافق مع طبيعة واستخدام العقارات االستثمارية.

  لعادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل المجمع في السنة التي تنشأ فيها.في القيمة ا
  

العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقارات االستثمارية بصفة دائمة من االستخدام  االعتراف بيتم عدم 

أي أرباح أو خسائر ناتجة عن سحب العقارات االستثمارية من االعتراف بيتم   وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها.

 االستخدام أو بيعها في بيان الدخل المجمع في سنة السحب من االستخدام أو البيع.
 

لى تتم التحويالت إلى أو من العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة لتحويل من عقار استثماري إ

عقار يشغله المالك، فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة تتمثل في القيمة العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام. إذا أصبح  

 ممتلكاتالذي يشغله المالك عقاًرا استثماريًا، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقًا للسياسة المنصوص عليها لل العقار

 تاريخ التغيير في االستخدام. والمعدات حتى 
 

 احتياطي تعويضات تحت التسوية

المالية.   البياناتتتضمن التعويضات تحت التسوية التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة والمبلغ عنها ولكن لم يتم تسديدها في تاريخ  

المالية يتم احتسابها على أساس التقديرات لكل   البياناتإن المخصصات للمطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم دفعها كما في تاريخ 

 حالة على حدة. 
  

 المالية والتسديدات والمخصصات في السنة التالية في حساب االكتتاب لتلك  البياناتويدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ  

 السنة. 
 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة

لقاء مخاطر لم تنتهي بعد. بصورة عامة، يتم اإلفراج عن االحتياطي  مقبوضةيتضمن احتياطي األقساط غير المكتسبة أقساط 

 كإيرادات أقساط.  م االعتراف بهعلى مدى فترة العقد ويت
 

 االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة 

المالية في اإللتزام الحسابي لوثائق التأمين على الحياة  البياناتيتمثل اإلحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة في تاريخ 

 في ذلك التاريخ كما يحددها الخبير اإلكتواري للمجموعة.
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 احتياطي التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها

يتضمن احتياطي التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها مبالغ مخصصة للتعويضات المتكبدة التي لم يبلغ عنها في تاريخ بيان 

ويحتفظ بالمخصص استناداً إلى تقدير اإلدارة   المركز المالي باإلضافة إلى أي طوارئ أو فروقات أخرى قد تنشأ في المستقبل.

 .البيانات المالية المجمعةسداد المطالبات المتكبدة التي لم يبلغ عنها في تاريخ  وخبرة الشركة السابقة لتكلفة
 

 مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقاً لقانون العمل الكويتي في القطاع األهلي وعقود الموظفين وقانون 

اطها بها. إن هذا االلتزام غير الممول يمثل المبالغ المستحقة لكل موظف، فيما العمل في البالد التي تزاول الشركات التابعة نش

 المالية. البياناتلو تم إنهاء خدماته في تاريخ 
    

 أسهم الخزينة 

الخاصة المصدرة والتي تم إعادة شراؤها الحقاً من قبل الشركة دون أن يتم إعادة  األم تتمثل أسهم الخزينة في أسهم الشركة 

إصدارها أو الغائها حتى اآلن. ويتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. وطبقاً لطريقة التكلفة يتم تحميل متوسط 

ق الملكية. عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم ادراج األرباح التكلفة المرجح لألسهم المعاد شراؤها في حساب له مقابل ضمن حقو

في حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية "احتياطي أسهم الخزينة". يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس 

اطيات. وإذا تم تحقيق الحساب في حدود الرصيد الدائن. يتم تحميل زيادة الخسائر على حساب األرباح المرحلة أوالً ثم اإلحتي

أرباح الحقة من بيع أسهم الخزينة فيدرج في حساب االحتياطيات أوالً ثم األرباح المرحلة مبالغ تطابق الخسائر السابقة المحملة  

على هذه الحسابات والفرق يدرج في حساب ربح بيع أسهم الخزينة. ال يتم توزيع أرباح نقدية على هذه األسهم، كما أن توزيعات 

سهم المنحة تزيد من عدد أسهم الخزينة وفقاً لنسبة التوزيعات وتخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على إجمالي  أ

 تكلفة أسهم الخزينة.
 

 العمالت األجنبية  معامالت 

كة األم. تحدد كل شركة في تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية للشر

المجموعة عملتها الرئيسية الخاصة بها وتقاس البنود المتضمنة في البيانات المالية المجمعة باستخدام تلك العملة الرئيسية. لقد 

موعة الناتجة من طريقة التجميع المباشرة وهي الطريقة التي تستخدمها المج  األرباح أو الخسائراختارت المجموعة إعادة إدراج  

 إلتمام التجميع.
 

 األرصدة والمعامالت -1
تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً بالعملة الرئيسية حسب شركات المجموعة وفقاً للسعر السائد لعمالتها الرئيسية ذات 

 الصلة بتاريخ المعاملة. 
  

 المالية.  البياناتتحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ 
  

تؤخذ كافة الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية إلى بيان الدخل المجمع، باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من  

تغطية صافي استثمار المجموعة بالعمالت األجنبية. تدرج هذه الفر وق في اإليرادات الشاملة األخرى حتى يتم استبعاد 

وقت إعادة تصنيف المبلغ المتراكم إلى بيان الدخل المجمع. يتم أيضاً تسجيل مصروفات الضرائب االستثمار، ويتم في ذلك ال

 واألرصدة المتعلقة بفروق تحويل العمالت األجنبية من تلك البنود النقدية في اإليرادات الشاملة األخرى.
 

ة التاريخية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ  يتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس من حيث التكلف

المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس وفقاً للقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف في تاريخ  

 األرباح أو الخسائرلالعرتاف بوفقاً    ود غير النقديةالناتجة عن تحويل تحول البن  األرباح أو الخسائرتحديد القيمة العادلة. تعامل  

من قيمتها  األرباح أو الخسائرمن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروق تحويل العمالت األجنبية من البنود التي يتم إدراج 

، بيان الدخل المجمعايضاً في اإليرادات الشاملة األخرى أو  األرباح أو الخسائرالعادلة في اإليرادات الشاملة األخرى أو تدرج 

 على التوالي(.
    

 شركات المجموعة -2
إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ   عند التجميع  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية

ً المالية، وتحول بيانات الدخل لتلك الشركات  البيانات . تدرج كافة الفروق السائدة في تاريخ المعامالت.ألسعار الصرف  وفقا

ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع شركة أجنبية، تدرج بنود اإليرادات   عند التجميع  الناتجة من تحويل العمالت األجنبية

 بية محددة ضمن بيان الدخل المجمع.الشاملة األخرى الخاصة بعملية أجن
 

يتم معاملة أية شهرة ناتجة عن حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية لمبالغ الموجودات والمطلوبات 

 اإلقفال.الناتجة عن حيازة شركة أجنبية كموجودات ومطلوبات العملية األجنبية ويتم تحويلها وفقاً ألسعار 
 



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

31 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 احتياطي آخر 

 يستخدم االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في شركات تابعة، مع عدم فقدان السيطرة.
 

 األحداث المحتملة  

 ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر اقتصادية مستبعداً.
 

 ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية مرجحاً. 

 

 المحاسبية الهامة  والتقديرات واالفتراضاتاألحكام  2.6
 

 عدم التأكد من التقديرات

 البياناتفيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 

 وجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة: المالية والتي لها أثر كبير قد أدى إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للم
 

 تقييم استثمارات في أسهم غير مسعرة
 يستند عادةً تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة إلى أحد العوامل التالية : 

 

 معامالت السوق التجارية البحتة األخيرة 
   القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير 
  ،التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية المطبقة على البنود ذات الشروط وخصائص المخاطر المتماثلة 
 .نماذج تقييم أخرى 
 

 )االحتياطيات الفنية للتأمين( مطلوبات عقود التأمين العامة
 البياناتلمتوقعة للمطالبات المدرجة كما في تاريخ بالنسبة لعقود التأمين العامة، يجب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية ا

 البياناتالمالية ومخصص المطالبات تحت التسوية للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يتم إدراجها حتى تاريخ 

المالية. يمكن أن يستغرق التحديد المؤكد لتكاليف المطالبات النهائية وتكاليف بعض أنواع الوثائق فترة طويلة من الوقت. يتم 

 تقدير التكلفة النهائية للمطالبات تحت التسوية عن طريق استخدام مجموعة من األساليب اإلكتوارية القياسية لتقدير المطالبات.
 

الذي تستند إليه هذه األساليب هو إمكانية االستفادة من الخبرة السابقة المتوفرة لدى المجموعة في تحديد  إن االفتراض الرئيسي

المطالبات بحيث يمكن توقع المطالبات المستقبلية وبالتالي التكاليف النهائية للمطالبات. تستنتج هذه األساليب بطبيعتها تطورات 

اليف التعويض الواحد وأعداد المطالبات استناداً إلى التطورات الملحوظة خالل  الخسائر المدفوعة والمتوقعة ومتوسط تك

السنوات السابقة ومعدالت الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات السابقة على أساس سنوات وقوع الحوادث، ويمكن 

 وأنواع المطالبات.  تحليلها بشكل أكبر على أساس القطاع الجغرافي أو حسب قطاعات األعمال الجوهرية

 

عادةً ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بصورة منفصلة إما عن طريق إدخارها بالقيمة الدفترية لتقديرات عامل تحديد الخسارة 

أو يتم تخطيطها بصورة منفصلة لكي تعكس تطوراتها المستقبلية. في أغلب األحوال، ال يتم وضع افتراضات واضحة فيما 

معدالت المستقبلية لتضخم المطالبات أو معدالت الخسارة. بدالً من ذلك، يتم استخدام االفتراضات الضمنية في بيانات يتعلق بال

تطور المطالبات السابقة حيث يستند إليها التقديرات. كما يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم صالحية تطبيق 

توضيح الوقائع غير المتكررة أو التغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل السوق مثل  االتجاهات السابقة في المستقبل )مثل 

التوجهات العامة حول المطالبات والظروف االقتصادية ومستويات تضخم المطالبات واألحكام القضائية والتشريع، باإلضافة  

جراءات التعامل مع المطالبات( بهدف الوصول إلى إلى العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة المالية وشروط وثيقة التأمين وإ

التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تمثل النتيجة المحتملة من بين مجموعة النتائج المحتملة مع مراعاة كافة العوامل غير  

 المؤكدة. كما يمكن إدراج هامش االنحراف المعاكس في تقييم االلتزام.  
 

أحكام قضائية أو قرارات تحكيمية، يتم تقديرها على أساس إفرادي. عادةً ما يقدر محددو  الخسارة إن المطالبات التي تتطلب 

المستقلين مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للتعويضات المتكبدة والتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 عنها وذلك كل ربع سنة.
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 )تتمة(المحاسبية الهامة  فتراضاتاألحكام والتقديرات واال 2.6
 

 )تتمة( عدم التأكد من التقديرات

 مطلوبات عقود التأمين على الحياة )االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة(
ترتبط االفتراضات الرئيسية بمعدالت الوفيات والحاالت المرضية ومدى العمر وعوائد االستثمار والمصروفات ومعدالت 

التخلي والسقوط ومعدالت الخصم. تعد المجموعة قوائم الوفيات والحاالت المرضية استناداً إلى القوائم القياسية بقطاع األعمال 

ات السابقة ويتم تعديل هذه القوائم في حالة الضرورة لكي تعكس المخاطر الخاصة بالمجموعة  والقوائم القومية التي تعكس الخبر

وسمات المنتجات واألسواق المستهدفة وحدة المطالبات والخبرات المتكررة. بالنسبة للعقود التي تحمل المخاطر على مدى 

ة المتوقعة لكن األوبئة باإلضافة إلى تغيرات أساليب العمر، يتم احتساب مخصصات مناسبة لتطورات معدالت الوفاة المستقبلي

 الحياة واسعة النطاق قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في مخاطر معدالت الوفيات المستقبلية المتوقعة. 
 

 إعادة التأمين 
بمراقبة تطور تتعرض المجموعة لنزاعات مع، واحتمال إعسار، معيدي التأمين. وتقوم المجموعة على أساس ربع سنوي 

 النزاعات مع معيدي التأمين وقوة مركز معيدي التأمين.
 

 انخفاض قيمة الشهرة 
تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة مرة واحدة على األقل سنوياً. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء 

ليها. إن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من المجموعة عمل تقدير االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي يتم توزيع الشهرة ع

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك 

 التدفقات النقدية.
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة 
الممكن تحصيله من الذمم المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل أو جزء منها أمراً غير محتمل. وبالنسبة يتم تقدير المبلغ  

لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية، يتم هذا التقدير على أساس إفرادي. يتم بصورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر 

 تساب مخصص لها حسب طول فترة التأخير استناداً إلى معدالت االسترداد التاريخية.تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم اح
 

 األحكام

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي 

 المجمعة: لها اكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية 
 

 تصنيف االستثمارات
األرباح أو  تقرر اإلدارة عند حيازة استثمار ما إذا يتم تصنيفه كـ متاح للبيع أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

أو استثمارات محتفظ بها حتى   األرباح أو الخسائر. تصنف المجموعة االستثمارات كـ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الخسائر

إذا لم يكن باإلمكان قياس  األرباح أو الخسائرقيمة العادلة من خالل االستحقاق. تصنف المجموعة االستثمارات كمدرجة بال

القيمة العادلة بصورة موثوق فيها. تصنف المجموعة االستثمارت كـ "محتفظ بها حتى االستحقاق" إذا كانت تفي بالمعايير 

 طة بكل استثمار. تصنيف كافة االستثمارات األخرى كمتاحة للبيع.المرتب
 

 انخفاض قيمة االستثمارات
تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في 

ضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمة. إن تحديد االنخفاض القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل مو

"الكبير" أو "المتواصل" تتطلب قرارات أساسية. إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم العوامل األخرى بما في ذلك التقلبات 

 لمسعرة. العادية في أسعار األسهم بالنسبة لألسهم المسعرة والتدفقات النقدية وعوامل الخصم لألسهم غير ا
 

 تصنيف العقارات 
يتعين على اإلدارة اتخاذ قرار عند حيازة عقار ما لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كـ عقار للمتاجرة أو عقار استثماري. تقوم 

المجموعة بتصنيف العقار كعقار محتفظ به للبيع إذا تم حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه في سياق األعمال العادية. وتقوم 

جموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات الم

 مستقبلية غير محددة.
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 االستثمارإيرادات  صافي -3
 

 محللةً حسب الفئة كما يلي: ال والتأمين الصحي على الحياة تأمينقطاعات الللسنة من  االستثمار إيراداتإن صافي 
 

 
 أوراق دين 

 مالية )قروض(

 استثمارات
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
  الخسائر

 ودائع  
 ألجلمحددة ا

 وتحت الطلب 
2020 

 المجموع
2019 

 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

 1,036,269    942,087      -  942,087      -  محققة  أرباح

 1,504,874 474,844      -  474,844      -  غير محققةأرباح 

 58,091 51,889      -  51,889      -  إيرادات توزيعات أرباح

 466,131 569,992 109,262      -  460,730 إيرادات فوائد  

 132,814 117,529      -  117,529      -  إيرادات استثمار أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,198,179 2,156,341 109,262 1,586,349 460,730 إجمالي إيرادات االستثمار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 (112,818) (30,298)      -  (30,298)      -  رسوم مالية ومصروفات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (112,818) (30,298)      -  (30,298)      -  إجمالي مصروفات االستثمار
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,085,361 2,126,043 109,262 1,556,051 460,730 صافي إيرادات االستثمار
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( إيرادات االستثمار  صافي    -3
 

 كما يلي:  المحللة حسب الفئة هي من قطاع تأمين المخاطر العامة االستثمار للسنة إن صافي إيرادات
 

 

 استثمارات 
 محتفظ بها 

 حتى االستحقاق
 استثمارات 
 متاحة للبيع

 استثمارات 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر
 عقارات

 استثمارية

 ودائع 
 ألجلمحددة ا

 وتحت الطلب 
 إيرادات

 استثمار أخرى  
2020 

 المجموع
2019 

 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

         

 3,040,248 3,022,574      -      -      - 81,868 2,940,706      - أرباح محققة

 (990,064) (851,576)      -      -      - (851,576)      -      - غير محققة خسائر

 1,124,274 727,938      -      -      - 164 727,774      -  إيرادات توزيعات أرباح

 7,904,259 8,134,776 273,873 3,068,492      -      -      - 4,792,411 إيرادات فوائد  

 97,124 114,893      -      - 114,893      -      -      - إيرادات تأجير

 754,581 867,711      -      - 867,711      -      -      - التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 1,946,309 5,391,910 5,391,910      -      -      -      -      - إيرادات استثمار أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,876,731 17,408,226 5,665,783 3,068,492 982,604 (769,544) 3,668,480 4,792,411 االستثمار)خسائر( إجمالي إيرادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,852,012) (1,659,770)      -      -      -      - (1,659,770)      - (8خسارة انخفاض القيمة )إيضاح 

 (1,550,251) (2,975,729) (2,335,339)      -      -      - (640,390)      - استثمار أخرىمصروفات 
 ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (3,402,263) (4,635,499) (2,335,339)      -      -      - (2,300,160)      - إجمالي مصروفات االستثمار
 ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 10,474,468 12,772,727 3,330,444 3,068,492 982,604 (769,544) 1,368,320 4,792,411 االستثمار )خسائر( صافي إيرادات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة   -4
 

تحتسب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط الموزون لعدد األسهم 

ً المتوسط الموزون لعدد أسهم الخزينة القائمة خالل السنة. تحتسب ربحية السهم المخففة من خالل تقسيم ربح السنة   ناقصا

ً أسهم الخزينة، القائمة خالل السنة زائداً  الخا ص بمساهمي الشركة األم على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية، ناقصا

وزون لعدد أسهم الخزينة، التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم مالمتوسط الموزون لعدد األسهم العادية، ناقصاً المتوسط ال

 من برنامج خيار شراء أسهم للموظفين.  ادخارهاأسهم عادية والتي يتم  العادية المخففة المحتملة إلى
 

فيما يلي المعلومات الضرورية الالزمة الحتساب ربحية السهم األساسية والمخففة استناداً إلى المتوسط الموزون لعدد األسهم 

 القائمة خالل السنة: 

 
2020 

 دينار كويتي

 )معاد إدراجها(*
2019 
 كويتيدينار  

   

 13,348,281 16,337,000 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(
 

══════════ ══════════ 

 سهماً  سهما   

 192,252,277 192,252,277 عدد األسهم القائمة في بداية السنة 

 (5,963,088) (844,290) المتوسط الموزون لعدد أسهم الخزينة
 

────────── ────────── 

 186,289,189 191,407,987 المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
 

══════════ ══════════ 

 فلس 71.65 فلس 85.35 للسهم الخاصة بمساهمي الشركة األم  ربحية السهم األساسية والمخففة

 
══════════ ══════════ 

 

 مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.نظراً لعدم وجود أدوات 
 

 (.15لكي تعكس تعديل إصدار الحقوق )إيضاح  2019تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة لسنة  *
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 ومعدات  ممتلكات    -5
 

     تحسينات    

 مباني أراضي  

 عقارات  على
 مستأجرة

 أجهزة 

 كمبيوتر

 أثاث 
 المجموع سيارات وتركيبات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        :التكلفة

 54,663,644 889,337 5,194,211 9,584,020 2,422,969 20,659,388 15,913,719 2020يناير  1في كما 

 2,800,188 94,991 415,017 1,005,249  52,067 481,444 751,420 إضافات 

 (2,952,100) (65,230) (271,521) (1,015,244) (22,894) (1,179,492) (397,719)  استبعادات

 3,750,996     -     -     -     - 3,187,711 563,285 إعادة تقييمتعديل 

 (2,186,467) (43,302) (53,589) (348,607) (184,900) (842,686) (713,383) فروق تحويل عمالت أجنبية

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

 56,076,261 875,796 5,284,118 9,225,418 2,267,242 22,306,365  16,117,322 2020ديسمبر  31في كما 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        

        االستهالك المتراكم: 

 19,448,561 526,685 4,325,413 8,478,216 1,658,193 4,460,054     -  2020يناير  1في كما 

 2,105,882 97,667 250,529 668,848 481,686 607,152     - المحمل للسنة 

 (1,861,210) (65,418) (270,406) (1,010,497) (1,812) (513,077)     - من االستبعادات

 (564,586) (23,627) (44,902) (299,305) (88,447) (108,305)     - تحويل عمالت أجنبية فروق
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 19,128,647 535,307 4,260,634 7,837,262 2,049,620 4,445,824     - 2020ديسمبر  31في كما 
 

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

        صافي القيمة الدفترية: 

 36,947,614 340,489 1,023,484 1,388,156 217,622 17,860,541 16,117,322 2020ديسمبر  31في كما 

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

 دينار كويتي( مرهون لدى وزارة التجارة والصناعة.   1,260,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,260,000 تبلغقيمة دفترية صافي ب المجموعة بانيإن جزء من م
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 ومعدات )تتمة( ممتلكات    -5
     تحسينات    

 مباني أراضي  

 عقارات  على
 مستأجرة

 أجهزة 

 كمبيوتر

 أثاث 
 المجموع سيارات وتركيبات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        : التكلفة

 47,373,857 715,061 4,984,918 9,147,960 1,939,196 17,847,855 12,738,867  2019يناير  1في كما 

 4,098,789 294,268 327,043 678,927 491,627 1,008,675 1,298,249 إضافات 

 (1,920,688) (130,390) (108,550) (128,005) (6,882) (532,857) (1,014,004)  استبعادات

 4,270,048     -     -     -     - 1,815,872 2,454,176 تعديل إعادة تقييم

 841,638 10,398 (9,200) (114,862) (972) 519,843 436,431 تحويل عمالت أجنبية فروق
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 54,663,644 889,337 5,194,211 9,584,020 2,422,969 20,659,388 15,913,719 2019ديسمبر  31في كما 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        االستهالك المتراكم: 

         2019يناير  1في كما 

 18,103,084 532,776 4,154,339 8,109,127 1,418,361 3,888,481     - المحمل للسنة 

 1,734,493 109,537 238,567 550,468 241,723 594,198     - من االستبعادات

 (279,442) (117,965) (62,331) (77,194) (4,961) (16,991)     - تحويل عمالت أجنبية فروق

 -     (5,634) 3,070 (104,185) (5,162) 2,337 (109,574) 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 2019ديسمبر  31في كما 

 -     4,460,054 1,658,193  8,478,216  4,325,413 526,685 19,448,561 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        
        

 صافي القيمة الدفترية:  

 35,215,083 362,652 868,798 1,105,804 764,776  16,199,334 15,913,719  2019ديسمبر  31في كما 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 استثمار في شركات زميلة -6

 

 لدى المجموعة االستثمار التالي في شركات زميلة

 
 النشاط األساسي  نسبة الملكية بلد التأسيس 

  2020 2019  
     

شركة البروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة عامة 
 أنشطة التأمين %27 %28.5 السعودية )البروج(سعودية( 

     

 أنشطة عقارية %20 %20 الكويت )األرجان( شركة األرجان الدولية العقارية ش.م.ك. ع
     

 أنشطة التأمين %20 %20 اإلمارات شركة االينس للتأمين ش.م.ع. 
     

 أنشطة التأمين %25 %25 مصر الشركة المصرية للتأمين التكافلي ش.م.م. 

     

  لبثا أنشطةواالتصاالت  %17 %17 الكويت شركة الشبكات المتحدة ش.م.ك. )مقفلة( 
     

 أنشطة التأمين  %42.5 %42.5 الجزائر (AGLICشركة الجزائر الخليج لتأمينات الحياة )
     

 %41 %41 البحرين ("360"هيلث للخدمات المساندة ذ.م.م. ) 360 شركة هيلث
 - األطراف األخرى إدارة

 التعويضات
 

 القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة
 

 إن حركة االستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:  

  

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

    

  يناير 1الدفترية في القيمة 
43,437,290 43,269,439 

  إضافات 
790,874 125,043 

  توزيعات أرباح مقبوضة 
(593,671) (1,518,891) 

  حصة في نتائج شركات زميلة
(248,307) 1,534,412 

  شاملة أخرى لشركات زميلة  خسائرحصة في 
(105,651) (137,760) 

  لعمالت أجنبية تحويل تعديالت 
170,135 165,047 

  ────────── ────────── 

 ديسمبر 31القيمة الدفترية في 
 43,450,670 43,437,290 

  ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( استثمار في شركات زميلة -6
 

 فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة المادية لدى المجموعة: 
 

 

 شركة البروج 
 دينار كويتي 

 شركة األرجان 
 دينار كويتي 

 أخرى 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

حصة في بيان المركز المالي للشركات 

 الزميلة:  

  

   

 102,242,793 110,079,686 44,262,601 45,484,895 20,332,190 موجودات

 (61,405,209) (69,584,048) (30,542,174) (28,572,072) (10,469,802) مطلوبات 
 ────────── ────────── ────────── ───────── ───────── 

 40,837,584 40,495,638 13,720,427 16,912,823 9,862,388 الموجودات صافي 

 2,599,706 2,955,032 1,959,542  -    995,490 الشهرة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 43,437,290 43,450,670 15,679,969 16,912,823 10,857,878 صافي الموجودات  

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

 
     

حصة في إيرادات وصافي أرباح 

      الشركات الزميلة:  

 13,733,008 9,281,270 6,051,209 (247,166) 3,477,227 اإليرادات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,534,412 (248,307) 1,125,337 (1,144,772) (228,872) صافي األرباح
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

: 2019) دينار كويتي 38,044,117يتضمن االستثمار في شركات زميلة شركة زميلة مسعرة بقيمة دفترية بمبلغ 

 دينار كويتي(.  24,435,557: 2019دينار كويتي ) 30,014,839دينار كويتي( وتبلغ قيمتها السوقية  38,294,367
 

  الشهرة   -7
 

 تم توزيع الشهرة إلى وحدات إلنتاج النقد. فيما يلي بيان القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد: 
 

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 308,340 308,340  المجموعة العربية المصرية للتأمين ش.م.م.

 2,625,935 2,625,935  الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

 5,292,099 5,292,099  شركة الشرق العربي للتأمين ش.م.أ.

 604,073 604,073  شركة دار السالم للتأمين 

 167,904 167,904  المصرية للتأمين التكافلي ش.م.م.الشركة 

 3,932,981 3,932,981  من الشركة الجزائرية للتامينات

 2,173,128 2,173,128  )ايه أس(سيجورتا  جلفشركة 
  ────────── ────────── 

  15,104,460 15,104,460 
  ══════════ ══════════ 

 

 إن الحركة على الشهرة خالل السنة هي كما يلي: 

  
2020 

 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 15,104,460 15,104,460  يناير  1في كما 
  ────────── ────────── 

 15,104,460 15,104,460  ديسمبر 31في كما 
  ══════════ ══════════ 

 

تم تحديد المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة قطاع استناداً إلى احتساب القيمة أثناء االستخدام ، باستخدام تقديرات التدفقات النقدية 

لفترة خمس تم تطبيق معدل خصم على تقديرات التدفقات النقدية  فترة خمس سنوات المعتمدة من قبل اإلدارة العليا.  التي تغطي  

يتم تطبيق معدل خصم على تقديرات التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة خمس و( %25.18: 2019% )27.04سنوات بنسبة 

  %(.2.74 :2019% )2.5باستخدام معدل النمو المقدر بنسبة سنوات 
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 )تتمة(الشهرة   -7
 

 إن احتساب القيمة أثناء االستخدام لكل وحدة قطاع ذات حساسية إلى االفتراضات التالية:  
 

 هوامش الفائدة؛ 

 معدالت الخصم؛ 

  افتراضات الحصة السوقية؛ 

 معدالت النمو المقدرة المستخدمة الستنتاج تقديرات التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة الموازنة؛ و 

  .معدالت التضخم 
 

 ائدةهوامش الف
تستند هوامش الفائدة إلى متوسط القيمة المحققة في فترة الثالث سنوات السابقة لبداية فترة الموازنة، وهي تزداد على مدى فترة 

 الموازنة تبعاً لظروف السوق المتوقعة.
 

 معدالت الخصم
نشاط، وهذا هو المعيار الذي  تعكس معدالت الخصم تقديرات اإلدارة للعائد الدوري على رأس المال المستخدم الالزم لكل

تستخدمه اإلدارة لتقييم األداء التشغيلي وتقييم عروض االستثمار المستقبلية. ويتم احتساب معدالت الخصم عن طريق استخدام  

 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
 

 افتراضات الحصة السوقية  
شاط لمعدالت النمو، حيث تقوم اإلدارة بتقييم إمكانية تغير مركز إن افتراضات الحصة السوقية هامة، وكذلك استخدام بيانات الن

 الوحدة إلى الوحدات المنافسة على مدى فترة الموازنة.
 

 معدالت النمو المقدرة ومعدالت التضخم المحلي 
 تستند االفتراضات إلى األبحاث المنشورة لقطاع األعمال.

 

 معدالت التضخم
 .المؤشرات المنشورة للبلدان التي تعمل فيها المجموعةتم الحصول على التقديرات من 

 

 الحساسية إلى التغيرات في االفتراضات
فيما يتعلق بتحديد القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد، ترى اإلدارة أنه ال يوجد تغيير محتمل بصورة معقولة في أياً من 

 قيمة الدفترية للوحدة بصورة جوهرية عن قيمتها الممكن استردادها.االفتراضات أعاله والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ال
 

 استثمارات متاحة للبيع   -8

  
2020 

 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 11,433,900 15,004,816  أسهم مسعرة

 5,893,209 5,974,572  أسهم غير مسعرة

 221,438 206,524  صناديق مدارة مسعرة

 26,725,541 27,464,847  مسعرةسندات 

 676,957 371,489  صناديق مدارة غير مسعرة
  ────────── ────────── 
  49,022,248 44,951,045 
  ══════════ ══════════ 
 

كويتي( لقاء أوراق مالية  دينار  1,852,012: 2019دينار كويتي ) 1,659,770تم تسجيل خسائر من انخفاض القيمة بمبلغ 

  مسعرة تعرضت النخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة أقل من تكلفتها. 
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  األرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   -9

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    محتفظ بها للتداول: 

 4,844,468 4,162,446  أوراق مالية مسعرة
    

    مصنفة عند االعتراف المبدئي:

 21,485,251 27,813,822  صناديق أوراق مالية مسعرة مدارة 
  ────────── ────────── 
  31,976,268 26,329,719 
  ══════════ ══════════ 

 

  مستحقةأقساط وأرصدة تأمين  -10

  
2020 

 دينار كويتي 
2019 
 كويتي دينار 

    أرصدة مستحقة من حاملي وثائق تأمين 

 138,618,677 133,155,275  أٌقساط تأمين مستحقة

 323,012 2,446,251  ديون تأمين مستحقة
  ────────── ────────── 
  135,601,526 138,941,689 

 (11,100,398) (13,318,677)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ────────── ────────── 

 127,841,291 122,282,849  صافي مديني وثائق تأمين 
  ────────── ────────── 

 

  
2020 

 دينار كويتي 
2019 

 دينار كويتي 

    إعادة التأمينومدينو تأمين 

 18,014,615 12,729,472  أرصدة مستحقة من معيدي التأمين 

 (3,222,020) (2,790,502)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ────────── ────────── 

 14,792,595 9,938,970  صافي مديني تأمين وإعادة التأمين
  ────────── ────────── 

 142,633,886 132,221,819  إجمالي أقساط وأرصدة تأمين مستحقة
  ══════════ ══════════ 
 

المبالغ خالل سنة االكتتاب، لذا يعاد قياس هذه األرصدة المستحقة بالتكلفة. وتتطلب تتطلب شروط أعمال المجموعة دفع 
 الترتيبات مع شركات إعادة التأمين السداد على أساس ربع سنوي.

 

 هي كما يلي: مستحقة من حاملي وثائق تأمين الرصدة األانخفاض قيمة  مخصص إن الحركات في
 

    

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 11,098,364 11,100,398  يناير 1في كما 

 349,446 2,258,644  المحمل للسنة 

 (347,412) (40,365)  مبالغ مشطوبة
  ────────── ────────── 

 11,100,398 13,318,677  ديسمبر 31في كما 
  ══════════ ══════════ 

 
 هي كما يلي: مديني التأمين وإعادة التأمين نخفاض قيمة إن الحركات في مخصص ا

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 2,218,591 3,222,020  ريناي 1في كما 

 1,003,429 (431,518)  المحمل للسنة )الرد( 
  ────────── ────────── 

 3,222,020 2,790,502  ديسمبر 31في كما 

  
═══════ ═══════ 
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 مطلوبات وموجودات ناتجة من عقود تأمين  -11

 

 2020ديسمبر  31
 البحري والطيران

 دينار كويتي

 سيارات 
 دينار كويتي

 ممتلكات 
 كويتيدينار 

 هندسية 
 دينار كويتي

 الحوادث العامة 
 دينار كويتي

 الحياة 
 دينار كويتي

 الصحي
 دينار كويتي

 المجمـوع
 دينار كويتي

         احتياطي تعويضات تحت التسوية:

 319,935,216 43,391,399 12,456,460 34,839,239 162,514,543 17,457,755 40,012,032 9,263,788 إجمالي الرصيد في بداية السنة 

 أرصدة مستردة من معيدي التأمين على تعويضات

 (247,320,982) (25,950,260) (3,886,486) (26,983,720) (159,693,353) (15,405,661) (7,459,779) (7,941,723)  تحت التسوية 

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

 72,614,234 17,441,139 8,569,974 7,855,519 2,821,190  2,052,094 32,552,253  1,322,065 صافي الرصيد في بداية السنة 

 (2,548,369) 102,955 10,204 (975,962) 119,746 (223,915) (1,233,730) (347,667) فروق تحويل عمالت أجنبية

 128,821,526 73,166,539 5,513,674 2,972,372 4,441,809 3,192,564 38,605,801 928,767 المتكبد خالل السنة )بالصافي(

 (110,084,612) (64,322,862) (4,401,071) (1,531,754) (3,926,221) (1,828,444) (33,896,896) (177,364) المدفوع خالل السنة )بالصافي( 

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

 88,802,778 26,387,771 9,692,781 8,320,175 3,456,524 3,192,299 36,027,428 1,725,801 صافي الرصيد في نهاية السنة

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

         الممثل في:

  371,219,000  56,384,909  15,212,388  39,532,066  183,543,819  22,407,328  42,842,205  11,296,285 نهاية السنة جمالي الرصيد في إ

 (282,416,222) (29,997,138) (5,519,606) (31,211,890) (180,087,296) (19,215,029) (6,814,778) (9,570,485) أرصدة مستردة من معيدي التأمين

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

  88,802,778  26,387,771  9,692,782  8,320,176  3,456,523  3,192,299  36,027,427  1,725,800 صافي الرصيد في نهاية السنة

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

  56,153,606  13,744,244  1,390,118  5,082,827  8,752,156  3,187,449  23,251,905 744,907 احتياطي أقساط غير مكتسبة )بالصافي(

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

احتياطي حسابي لعمليات التأمين على الحياة 

  33,043,624  292,142  32,751,482      -         -         -         -         -    )بالصافي(

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

احتياطي تعويضات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

  933,423      -         -     2,681  23,657  734,571  163,599  8,915 )بالصافي(

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مطلوبات وموجودات ناتجة من عقود تأمين )تتمة(  -11

 

 البحري والطيران  2019ديسمبر  31 
 دينار كويتي

 سيارات 
 دينار كويتي

 ممتلكات 
 دينار كويتي

 هندسية 
 دينار كويتي

 الحوادث العامة 
 دينار كويتي

 الحياة 
 دينار كويتي

 الصحي
 دينار كويتي

 المجمـوع
 دينار كويتي

         احتياطي تعويضات تحت التسوية:

 195,390,920 32,649,307 12,621,358 30,694,562 33,720,183 41,076,397  34,170,660 10,458,453 إجمالي الرصيد في بداية السنة 

 أرصدة مستردة من معيدي التأمين على تعويضات

 (130,968,572) (19,156,597) (3,781,873) (24,416,880) (30,014,411) (37,730,651) (6,654,930) (9,213,230) تحت التسوية 

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

 64,422,348 13,492,710 8,839,485 6,277,682 3,705,772 3,345,746 27,515,730 1,245,223 صافي الرصيد في بداية السنة 

 (1,234,009) (50,204) (40,170) (408,367) (778,769) (612,667) 532,143 124,025 فروق تحويل عمالت أجنبية

 128,654,217 70,026,169 2,949,527 3,644,507 4,544,727 1,106,063 46,028,750 354,474 المتكبد خالل السنة )بالصافي(

 (119,228,322) (66,027,536) (3,178,868) (1,658,303) (4,650,540) (1,787,048) (41,524,370) (401,657) المدفوع خالل السنة )بالصافي( 

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

 72,614,234 17,441,139 8,569,974 7,855,519 2,821,190 2,052,094 32,552,253 1,322,065 صافي الرصيد في نهاية السنة 

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

         الممثل في:

 319,935,216 43,391,399 12,456,460 34,839,239 162,514,543 17,457,755 40,012,032 9,263,788 جمالي الرصيد في نهاية السنة إ

 (247,320,982) (25,950,260) (3,886,486) (26,983,720) (159,693,353) (15,405,661) (7,459,779) (7,941,723) أرصدة مستردة من معيدي التأمين

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

 72,614,234 17,441,139 8,569,974 7,855,519 2,821,190 2,052,094 32,552,253 1,322,065 صافي الرصيد في نهاية السنة 

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

  59,508,501  14,272,732  1,544,906  5,032,547  8,552,556  2,975,864  26,367,949 761,947 احتياطي أقساط غير مكتسبة )بالصافي( 

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

 26,370,500 227,645 26,142,855      -        -        -        -        -   )بالصافي( احتياطي حسابي لعمليات التأمين على الحياة 

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

احتياطي تعويضات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

 2,586,940      -        -   102,859 225,215 874,987 1,274,377 109,502 )بالصافي(

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

 

 

 



وشركاتھا التابعة. الخلیج للتأمین ش.م.ك.عمجموعة
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موجودات أخرى  -12
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي

5,967,8262,359,605ائد مستحقة إیرادات فو
330,673217,667محجوزات عملیات إعادة تأمین واردة

1,068,7061,252,009تعویضات مستردة  
5,807,064-حیازة استثمارلدفعات مقدماً 

23,812,38918,820,750مصروفات مدفوعة مقدماً وأخرى
 ─────── ───────

31,179,59428,457,095
══════════════

ودائع ألجل  -13

ألجل محددة ادینار كویتي) ودائع بنكیة 39,280,244: 2019دینار كویتي (42,981,556ألجل بمبلغ محددة اتمثل الودائع 
ألجل محددة ا% سنویًا). تستحق الودائع 10: 2019% (7.5مودعة لدى بنوك محلیة وأجنبیة وتحمل متوسط فائدة فعلیة بنسبة  

خالل سنة واحدة.  

النقد والنقد المعادل  -14
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي

22,300,96815,054,336الصندوق ولدى البنوكنقد في 
49,037,28172,607,432ودائع قصیرة األجل وحسابات تحت الطلب 

────────────────────

71,338,24987,661,768المالي المجمع دل في بیان المركز النقد والنقد المعا 
(1,735,085)-حسابات مكشوفة لدى البنوك

────────────────────

71,338,24985,926,683النقد والنقد المعادل في بیان التدفقات النقدیة المجمع
════════════════════

:  2019(ال شيء  یھ من بنك محلي ویحمل متوسط معدل فائدة بنسبة  البنوك تسھیًال تم الحصول علتمثل الحسابات المكشوفة لدى  
1.24.(%

. الحساب المكشوف لدى البنك، قامت الشركة األم بسداد 2020خالل شھر دیسمبر 

رأس المال  -15

سھماً) قیمة  187,039,125: 2019(سھمًا 187,039,125یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
فلس (مدفوع بالكامل نقدًا). 100كل سھم 

توزیعات أرباح نقدیة وأسھم منحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
للسنة أرباح نقدیة توزیععدم ، اقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة األم 2021فبرایر 23في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

فلس). یخضع ھذا االقتراح لموافقة الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین. 38: 2019(2020دیسمبر 31ة في المنتھی

، على دفع توزیعات األرباح 2020مارس 23بتاریخ المنعقدةلشركة األم السنویة لمساھمي امومیة العادیةوافقت الجمعیة الع
نسبة  دینار كویتي) بما یمثل 6,444,005: 2019(2020دیسمبر 31المنتھیة في تي للسنة دینار كوی7,076,274نقدیة بمبلغ 

.من رأس المال المدفوع%)36: %2019 (38

لموافقة الجمعیة 2020دیسمبر 31دینار كویتي للسنة المنتھیة في 185,000تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
دینار كویتي للسنة  185,000دارة بمبلغ مي الشركة األم. تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلالعمومیة السنویة العادیة لمساھ

. 2020مارس 23جمعیة العمومیة السنویة العادیة للمساھمین التي عقدت في من قبل ال2019دیسمبر 31المنتھیة في 
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 )تتمة(رأس المال   -15
 

 زيادة رأس المال
، قام مساهمو الشركة األم بعقد جمعية عمومية غير عادية ووافقوا على توصية مجلس اإلدارة فيما يتعلق 2020أكتوبر  7في 

دينار كويتي عن طريق إصدار   35,000,000دينار كويتي إلى مبلغ  18,703,913بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ 

 فلس للسهم.   100سهم بقيمة 162,960,870عدد 
 

، حصلت الشركة األم على الموافقات الالزمة من هيئة أسواق المال لزيادة رأس مال الشركة األم المصدر 2020أكتوبر  8في 

  14,200,000دينار كويتي عن طريق إصدار عدد  20,123,913دينار كويتي إلى مبلغ  18,703,913والمدفوع من مبلغ 

 400فلس للسهم وقيمة عالوة إصدار أسهم بمبلغ    100القيمة األسمية بمبلغ  فلس للسهم والتي تشمل    500سهم بقيمة عرض تبلغ  

 فلس للسهم.  
 

ً لتاريخ البيانات المالية المجمعة حصلت الشركة األم على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية. وتم اكتتاب إصدار  ،الحقا

دينار كويتي  20,123,913بمبلغ   دينار كويتي ليصبح 1,420,000 الحقوق بالكامل، مما أدى إلى زيادة رأس المال بمبلغ

 . دينار كويتي 9,280,000لتصبح بمبلغ  دينار كويتي 5,680,000عالوة إصدار األسهم بمبلغ زيادة و
 

 أسهم الخزينة   -16
  2020 2019 

    

 821,396 821,396  عدد األسهم )سهم(
  ══════════ ══════════ 

 %0.44 %0.44  األسهم المصدرة )%(النسبة إلى 
  ══════════ ══════════ 

 492,838 665,331  القيمة السوقية )دينار كويتي(
  ══════════ ══════════ 

 

 احتياطي إجباري   -17
 

بناءاً على توصية من مجلس إدارة الشركة اً، يقتطع سنويوفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، 

الخاص بمساهمي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  % من ربح السنة  10ال تقل عن    األم، نسبة

يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري.  العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة

% من رأس المال المصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي 50أن تقرر وقف هذا االقتطاع عندما يتجاوز رصيد االحتياطي نسبة  

أس المال في السنوات التي ال يسمح فيها الربح بدفع هذه % من ر5إال في تغطية الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة ال تزيد عن 

األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في  

قتطاع السنوي حيث % من رأس المال المصدر. قررت الشركة األم وقف اال50السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االحتياطي 

 % من رأس المال. 100إن رصيد االحتياطي قد وصل نسبة 
 

 احتياطي اختياري    -18
 

الخاص بمساهمي % من ربح السنة  10عن    تقل تقتطع نسبة ال  وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم،  

الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى  

بموجب قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على يجوز وقف هذه االقتطاعات السنوية حساب االحتياطي االختياري.  

 ال توجد قيود على توزيع ذلك االحتياطي. توصية مجلس اإلدارة. 
 

 دائنو التأمين   -19

  

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

    

 35,214,788 20,406,006  وثائق ووكاالت  يحامل ودائن

 89,513,487 104,131,138  دائنو تأمين وعمليات إعادة تأمين 

 991,535 2,663,233  (28مبلغ مستحق إلى حاملي وثائق وحدة التكافل )إيضاح 
  ────────── ────────── 
  127,200,377 125,719,810 
  ══════════ ══════════ 
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 مطلوبات أخرى   -20

  

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

    

 36,185,132 49,084,751  مصروفات مستحقة وأخرى 

 2,171,890 1,306,194  مطلوبات تأجير

 2,403,325 2,178,313  احتياطي أقساط عمليات إعادة التأمين

 551,056 744,190  دائنو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

 9,882,870 10,138,760  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 185,000 185,000  المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة
  ─────────── ─────────── 

  63,637,208 51,379,273 
  ═══════════ ═══════════ 

 

 معلومات القطاعات     -21
 

 المجمع بيان الدخل –أ( معلومات القطاعات
 

تعمل المجموعة في قطاعين هما تأمين المخاطر العامة والتأمين على الحياة والتأمين الصحي وال يوجد تعامالت بين القطاعين. 

 فيما يلي تفاصيل هذين القطاعين:
 

  يقدم قطاع تأمين المخاطر العامة التامين العام لألشخاص والشركات. تتضمن منتجات التامين العام المقدمة المخاطر التأمين

البحري والطيران والسيارات والممتلكات والمخاطر الهندسية والحوادث العامة. تقدم هذه المنتجات حماية أصول حاملي  

 تعرضون للضرر نتيجة الحوادث التي يقوم بها حاملي الوثيقة. الوثائق وتعويض األطراف األخرى ممن ي

  يقدم قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي المدخرات وحماية المنتجات والعقود األخرى طويلة األجل. وتتضمن أنواع

مين الوقفية البحتة والتأمين كثيرة من التأمين مدى الحياة والتأمين محدد األجل والمعاشات الموحدة )وثائق مسك لألفراد( وتأ

الجماعي على الحياة والتأمين ضد العجز وتأمين الديون )البنوك( والتأمين الجماعي الصحي بما في ذلك تأمين أداء األعمال 

. يتم تحصيل اإليرادات من هذا  فيً ( والتأمين الصحي العالمي المميز ووثائق TPAاإلدارية من خالل مؤسسات خارجية )

ورة أساسية من خالل أقساط التأمين واألتعاب وإيرادات العموالت وإيرادات االستثمار وأرباح وخسائر القيمة القطاع بص

 العادلة الناتجة من االستثمارات. 
 

تتكون الفئة غير الموزعة من الموجودات والمطلوبات المتعلقة بأشنطة المجموعة االستثمارية التي ال تقع ضمن القطاعات 

 جموعة.األساسية للم
  

تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج التشغيل لوحدات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم 

 األداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى نتائج القطاع ويتم قياسها بالتوافق مع النتائج في البيانات المالية المجمعة.
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 )تتمة( معلومات القطاعات    -21
 

 )تتمة(  المجمع بيان الدخل – ( معلومات القطاعاتأ
  التأمين على الحياة والتأمين الصحي   المخاطر العامة  تأمين 

 : 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 البحري  
 والطيران

 دينار كويتي 

 
 سيارات  

 دينار كويتي 

 
 الممتلكات  
 دينار كويتي 

 هندسية  
 دينار كويتي 

 
 الحوادث العامة  

 دينار كويتي 

 إجمالي تأمين  
 المخاطر العامة  

 دينار كويتي 

 
 الحياة  

 دينار كويتي 

 
 الصحي  

 دينار كويتي 

إجمالي التأمين  
على الحياة  

 والتأمين الصحي  
 دينار كويتي 

 
 المجموع 

 دينار كويتي 

           اإليرادات:  

 444,436,705 265,137,611 242,754,120 22,383,491 179,299,094 26,825,900 28,386,877 58,740,427 55,116,948 10,228,942 أقساط مكتتبة

 (251,949,863) (152,070,651) (146,364,913) (5,705,738) (99,879,212) (17,261,107) (19,776,033) (52,142,400) (3,494,209) (7,205,463)  المسندةأقساط معيدي التأمين 

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

 192,486,842 113,066,960 96,389,207 16,677,753 79,419,882 9,564,793 8,610,844 6,598,027 51,622,739 3,023,479 صافي األقساط المكتتبة 

 641,621 517,754 401,893 115,861 123,867 (587,278) (1,570,863) (542,441) 2,855,140 (30,691) األقساط غير المكتسبةفي  احتياطي الحركة 

 (6,095,762) (6,095,762) (64,497) (6,031,265)     -     -     -     -     -     - الحركة في االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة

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

 187,032,701 107,488,952 96,726,603 10,762,349 79,543,749 8,977,515 7,039,981 6,055,586 54,477,879 2,992,788 المكتسبةصافي األقساط 

 19,116,102 5,520,805 4,378,959 1,141,846 13,595,297 2,648,473 2,812,854 5,417,601 675,099 2,041,270 المسندة عموالت مقبوضة على عمليات إعادة التأمين

 2,559,606 1,255,471 1,223,277 32,194 1,304,135 124,822 27,293 320,106 699,454 132,460  رسوم إصدار وثائق

 إيرادات االستثمار من المصنف كتأمين على الحياة صافي
     -     -     -     -     -     - وتأمين صحي

 

1,953,549 

 

172,494 

 

2,126,043 

 

2,126,043 

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

 210,834,452 116,391,271 102,501,333 13,889,938 94,443,181 11,750,810 9,880,128 11,793,293 55,852,432 5,166,518 إجمالي اإليرادات

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

           المصروفات:

 128,821,526 78,680,216 73,166,540  5,513,676  50,141,310 2,972,374  4,441,808  3,192,563  38,605,799  928,766 التعويضات المتكبدة

 22,481,240 5,935,017 2,518,960  3,416,057 16,546,223  3,256,371  1,556,066  3,381,608  7,203,525  1,148,653 العموالت والخصميات

 2,622,449 2,622,449     - 2,622,449     -     -     -     -     -     - االستحقاق واإللغاءات في وثائق التأمين على الحياة

 28,954,578 11,287,963 9,649,381 1,638,582 17,666,615 4,718,564 1,911,440 2,989,624 6,783,036 1,263,951 واإلداريةالمصروفات العمومية 

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

 182,879,793 98,525,645 85,334,881 13,190,764 84,354,148 10,947,309 7,909,314 9,563,795 52,592,360 3,341,370 إجمالي المصروفات

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

 27,954,659 17,865,626 17,166,452 699,174 10,089,033 803,501 1,970,814 2,229,498 3,260,072 1,825,148 صافي إيرادات االكتتاب

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

 12,772,727 -   12,772,727      صافي إيرادات االستثمار 

 (2,557,778) -   (2,557,778)      تكاليف تمويل

 (248,307) -   (248,307)      زميلة اتحصة في نتائج شرك

 2,679,714 1,226,896   1,452,818      صافي اإليرادات المتنوعة

 (16,341,844)  (8,707,957)    (7,633,887)       مصروفات عمومية وادارية غير موزعة

      ───────   ─────── ─────── 

 ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والزكاة ومكافأة أعضاء  وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 24,259,171 10,384,565   13,874,606      مجلس اإلدارة 

      ═══════   ═══════ ═══════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( -21
 

 )تتمة(المجمع بيان الدخل  – ( معلومات القطاعاتأ
  الحياة والتأمين الصحيالتأمين على   المخاطر العامة تأمين 

 : 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 البحري  
 والطيران 

 دينار كويتي

 
 سيارات  

 دينار كويتي

 
 الممتلكات 
 دينار كويتي

 هندسية  
 دينار كويتي

 
 الحوادث العامة  

 دينار كويتي

 إجمالي تأمين 
 المخاطر العامة 

 دينار كويتي

 
 الحياة 

 دينار كويتي

 
 الصحي  

 دينار كويتي

إجمالي التأمين 
على الحياة 

 والتأمين الصحي 
 دينار كويتي

 
 المجموع

 دينار كويتي

           اإليرادات: 

  394,059,184  217,502,950  198,333,714  19,169,236 176,556,234  26,199,076  29,882,904  49,331,722  60,336,347  10,806,185 أقساط مكتتبة

 (211,383,044) (119,177,314) (113,171,988) (6,005,326) (92,205,730) (15,533,236) (21,649,037) (43,993,402) (3,257,041) (7,773,014) المسندةمعيدي التأمين  أقساط

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

  182,676,140  98,325,636  85,161,726  13,163,910  84,350,504  10,665,840  8,233,867  5,338,320  57,079,306  3,033,171 صافي األقساط المكتتبة 

 (345,093)  1,587,274  1,542,155  45,119 (1,932,367) (462,261) (931,242)  450,533 (995,292)  5,895 األقساط غير المكتسبة في احتياطيالحركة 

 (1,033,654) (1,033,654) (3,120) (1,030,534)      -      -      -      -      -      - الحركة في االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة

 

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

  181,297,393  98,879,256  86,700,761  12,178,495  82,418,137  10,203,579  7,302,625  5,788,853  56,084,014  3,039,066 صافي األقساط المكتسبة

  17,761,978  5,188,849  4,242,577  946,272  12,573,129  2,505,236  2,581,633  5,044,661  460,996  1,980,603 المسندة عموالت مقبوضة على عمليات إعادة التأمين

  3,175,220  1,266,887  1,236,199  30,688  1,908,333  189,967  30,225  293,265  1,205,025  189,851 رسوم إصدار وثائق 

 الحياةصافي إيرادات االستثمار من المصنف كتأمين على 
  3,085,361  3,085,361  58,233  3,027,128      -      -      -      -      -      - وتأمين صحي

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

  205,319,952  108,420,353  92,237,770  16,182,583  96,899,599  12,898,782  9,914,483  11,126,779  57,750,035  5,209,520 إجمالي اإليرادات

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

           المصروفات:

  128,654,217  72,975,696  70,026,169  2,949,527  55,678,521  3,644,507  4,544,727  1,106,063  46,028,750  354,474 التعويضات المتكبدة

  22,501,316  5,589,325  2,626,591  2,962,734  16,911,991  3,571,773  1,461,323  2,816,057  7,960,442  1,102,396 العموالت والخصميات

  5,368,202  5,368,202      -  5,368,202      -      -      -      -      -      - الحياةاالستحقاق واإللغاءات في وثائق التأمين على 

  27,155,982  11,316,312  9,662,879  1,653,433  15,839,670  2,819,816  2,207,280  2,685,838  6,761,282  1,365,454 المصروفات العمومية واإلدارية

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

  183,679,717  95,249,535  82,315,639  12,933,896  88,430,182  10,036,096  8,213,330  6,607,958  60,750,474  2,822,324 إجمالي المصروفات

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

  21,640,235  13,170,818  9,922,131  3,248,687  8,469,417  2,862,686  1,701,153  4,518,821 (3,000,439)  2,387,196 صافي إيرادات االكتتاب

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

 10,474,468      -   10,474,468      صافي إيرادات االستثمار 

 (3,444,736)      -   (3,444,736)      تكاليف تمويل

 1,534,412      -   1,534,412      حصة من نتائج شركات زميلة

  2,477,819  1,406,992   1,070,827      صافي اإليرادات المتنوعة 

 (13,457,439)  (5,135,020)    (8,322,419)      مصروفات عمومية وادارية غير موزعة 

      ───────   ─────── ─────── 

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والزكاة ومكافأة أعضاء وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 19,224,759 9,442,790   9,781,969      مجلس اإلدارة 

      ═══════   ═══════ ═══════ 
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 القطاعات )تتمة(معلومات     -21
 

 المجمع بيان المركز المالي – ب( معلومات القطاعات
 

2020ديسمبر  31  
 تأمين

 المخاطر العامة
 التأمين على الحياة
 االجمالي غير موزعة  والتأمين الصحي

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     

 800,708,812 125,708,560 132,481,508 542,518,744 مجموع الموجودات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 655,378,230 55,597,326 152,838,372 446,942,532 مجموع المطلوبات  

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

2019ديسمبر  31  
 تأمين

 المخاطر العامة
 التأمين على الحياة
 االجمالي غير موزعة   والتأمين الصحي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 763,166,444 137,404,806 111,169,809 514,591,829 مجموع الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 628,320,054 81,980,828 121,868,788 424,470,438 مجموع المطلوبات  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تدرج األرصدة المتعلقة بأنشطة االستثمارات ضمن فئة غير الموزعة حيث إن هذه األنشطة ال تتعلق بأي من القطاعين 

 األساسيين. 
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 معلومات القطاعات )تتمة(   -21
 

 ج( المعلومات الجغرافية 
 

 المجموع  دول الشرق األوسط األخرى   دول مجلس التعاون الخليجي  الكويت

 2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 
 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي
            

  205,319,952 210,834,452   67,581,392 68,645,956   21,219,669 25,679,048  116,518,891 116,509,448 إيرادات القطاع 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  21,640,235 27,954,659   7,223,239 8,583,088   2,176,245 4,546,258  12,240,751 14,825,313 نتائج القطاع )صافي إيرادات االكتتاب( 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  13,348,281   16,337,000   8,172,674   11,548,758   859,141   1,155,386  4,316,466 3,632,856 الشركة األمالسنة الخاص بمساهمي  ربح
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 

 المجموع  دول الشرق األوسط األخرى   دول مجلس التعاون الخليجي  الكويت

 2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 
 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي
            

  763,166,444 800,708,812   208,116,187 229,462,202   74,969,025 93,700,724  480,081,232 477,545,886 مجموع الموجودات
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  628,320,054 655,378,230   134,347,827 147,100,289   53,871,324 63,523,687  440,100,903 444,754,254 مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ضمانات يفرضها القانون   -22
 

( لسنة  27إن المبالغ التالية تم ربطها داخل الكويت كضمان ألمر وزارة التجارة والصناعة وفقا ألحكام القرار الوزاري رقم )

 والتعديالت الالحقة له.  1966

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 20,618,677 18,975,633  حسابات جارية وودائع لدى البنوك

 1,262,691 1,100,576  قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة
  ────────── ────────── 
  20,076,209 21,881,368 
  ══════════ ══════════ 
 

دينار  37,379,853محتفظ بها خارج الكويت كضمان ألنشطة الشركات التابعة بلغت الضمانات التي يفرضها القانون إن 

  .دينار كويتي( 36,374,466: 2019) كويتي
 

 مطلوبات محتملة   -23
 

 59,935,118المالية مطلوبات محتملة تتعلق بخطابات ضمان وكفاالت أخرى بمبلغ  البياناتتوجد على المجموعة بتاريخ 

   دينار كويتي(. 55,335,102: 2019دينار كويتي )
 

تعمل المجموعة في مجال التأمين وتخضع لدعاوى قانونية ضمن السياق الطبيعي لألعمال. حيث أنه ليس من المناسب تقدير 

لن يكون  النهائية لكافة الدعاوى القانونية المعلقة، حيث ال ترى اإلدارة أن هذه الدعاوى )بما فيها القضائية(أو تحديد النتائج 

 لها تأثيراً مادياً على النتائج أو المركز المالي. 
 

 التزامات  -24
 

  : ال شيء(.2019ال يوجد على المجموعة التزامات مستقبلية فيما يتعلق بشراء أدوات مالية )
 

  إدارة المخاطر 25
 

 اإلطار الرقابي للعمل )أ(
 

إن هدف إدارة المخاطر واإلدارة المالية بالمجموعة هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعوق استمرار تحقيق 

لوثائق من أهداف األداء المالي بما في ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص. كما تعمل إدارة المخاطر على حماية حقوق حاملي ا

ً لألصول المرعية. تدرك اإلدارة العليا ضرورة أن يتوفر  خالل التأكد من الوفاء بكافة االلتزامات تجاه حاملي الوثائق وفقا

 لديها أنظمة فعالة وذات كفاءة إلدارة المخاطر. 
 

قامت المجموعة بإنشاء قسم إدارة مخاطر له صالحيات محددة يمنحها مجلس إدارة الشركة األم باإلضافة إلى لجان هذا القسم  

واللجان اإلدارية التنفيذية المرتبطة بهذا القسم. وسوف يعمل قسم إدارة المخاطر على دعم الشركة األم وكذلك الشركات  

اطر. يستكمل هذا العمل من خالل الهيكل التنظيمي الواضح الذي يوثق الصالحيات التابعة في كافة ممارسات إدارة المخ

والمسئوليات المفوضة من أعضاء مجلس اإلدارة إلى لجان اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا. كما يتم أيضاً وضع إطار عمل  

قابة ومعايير سلوك العمل الخاصة  سياسة المجموعة لتوضيح معلومات مخاطر المجموعة وإدارة المخاطر وضوابط الر

 بأنشطة عمليات المجموعة. 
 

 اإلطار التنظيمي للعمل   )ب(

والمرسومين رقم  2011لسنة  511و 510والقانونين رقم  1962لسنة  13والقانون رقم  1961لسنة  24يحدد القانون رقم 

إطار العمل التنظيمي لقطاع أعمال التأمين في والقواعد واللوائح الصادرة من قبل وزارة التجارة  2013لسنة  579و 578

 دولة الكويت. يتعين على كافة شركات التأمين التي تضطلع بأنشطة العمليات في الكويت أن تلتزم بهذه القواعد واللوائح.  
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
  

 )تتمة(اإلطار التنظيمي للعمل   )ب(

 فيما يلي اللوائح الرئيسية التي تنظم أنشطة عمليات المجموعة: 
 

 في   بالنسبة لعقود التأمين على الحياة وعقود التأمين الرأسمالي في الكويت، يتعين االحتفاظ باالحتياطيات الحسابية الكاملة

 دولة الكويت.

  األقساط المحصلة في السنة السابقة في دولة  % من 15بالنسبة لعقود التأمين البحري، يتعين االحتفاظ بما ال يقل عن

 الكويت.

   من األقساط المحصلة في السنة السابقة في دولة  30بالنسبة لكافة أنواع التأمين األخرى، يتعين االحتفاظ بما ال يقل عن %

 الكويت. 

  :يتعين استثمار األموال المحتفظ بها في الكويت كما يلي 

  األموال في شكل ودائع نقدية لدى إحدى البنوك العاملة في الكويت. % من 40يتعين االحتفاظ بحد أدنى 

  كحد أقصى في األوراق المالية األجنبية )سندات الحكومات األجنبية أو األوراق المالية 25يجوز استثمار حتى %

 شركات األسهم والسندات(. –األجنبية 

  ية.% كحد أقصى في أسهم أو سندات الشركات الكويت30يجب استثمار 

  كحد أقصى في حساب جاري لدى أحد البنوك العاملة في الكويت.15يجب االحتفاظ بنسبة % 
 

يجوز استثمار القيمة المتبقية في السندات المصدرة أو المكفولة بضمان من قبل حكومة الكويت أو الممتلكات القائمة في 

 الكويت أو القروض المكفولة بضمان برهن من الدرجة األولى على عقارات قائمة في الكويت. 
 

مراقبة االلتزام باللوائح الموضحة أعاله وتتمتع هذه تضطلع إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة الجودة بالمجموعة بمسئولية 

 اإلدارة بصالحيات ومسئوليات مفوضة من مجلس اإلدارة لضمان االلتزام. 
 

 )ج( أهداف وسياسات وأسلوب إدارة رأس المال
 

على مركز قامت المجموعة بوضع أهداف وسياسات وأسلوب إدارة رأس المال التالية بهدف إدارة المخاطر التي تؤثر 

 المجموعة المالي. 
 

 أهداف إدارة رأس المال
 فيما يلي أهداف إدارة رأس المال:

 

 .المحافظة على المستوى المطلوب من االستقرار المالي للمجموعة عن طريق توفير درجة من األمان لحاملي الوثائق 

 من رأس المال المستخدم تفي بمتطلبات   فعالية تخصيص رأس المال وتطوير األعمال عن طريق التأكد أن العوائد الناتجة

 مقدمي رأس المال والمساهمين.

  .المحافظة على المرونة المالية من خالل مركز السيولة القوي وإمكانية الدخول في نطاق من األسواق الرأسمالية 

 .التنسيق بين معلومات الموجودات والمطلوبات مع مراعاة المخاطر المتضمنة في األعمال 

  على قوة المركز المالي لدعم نمو األعمال الجديدة والوفاء بمتطلبات حاملي الوثائق والجهات الرقابية المحافظة

 والمساهمين.

  المحافظة على التصنيف االئتماني المرتفع ومعدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف األعمال وتحقيق أعلى قيمة

 للمساهمين.

 ن الهدف الشامل هو تقليل المخاطر وتحقيق أعلى عائد يحصل عليه  توزيع رأس المال للتوزيع اإلقليمي حيث إ

 المساهمون من خالل الحصول على أفضل عائد على رأس المال. 
 

كما تخضع أنشطة عمليات المجموعة لمتطلبات الجهات الرقابية بالقطاعات الجغرافية التي تعمل بها. إن هذه اللوائح ال تنص 

فحسب، ولكنها تفرض أيضاً بعض الشروط المقيدة )مثل كفاية رأس المال( للحد من مخاطر  على الموافقة ومراقبة األنشطة 

 العجز والتعسر التي تواجهها شركات التأمين للوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة عند ظهورها.
 

م القواعد التي تنص عليها عند إعداد التقارير المتعلقة بقوة المركز المالي، يتم قياس رأس المال والقدرة على الدفع باستخدا

وزارة التجارة. تستند اختبارات رأس المال الرقابية إلى المستويات المطلوبة من رأس المال المخصص للدفع ومجموعة من  

 االفتراضات الدقيقة فيما يتعلق بنوع العمل المكتتب فيه. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 المال )تتمة()ج( أهداف وسياسات وأسلوب إدارة رأس 
 

 سياسات إدارة رأس المال 
إن سياسة إدارة رأس المال التي تطبقها المجموعة في أعمال التأمين واألعمال غير المتعلقة بالتأمين هي المحافظة على رأس  

فرضها الجهة  المال الكافي لتغطية المتطلبات القانونية استناداً إلى تعليمات وزارة التجارة وبما يتضمن أية مبالغ إضافية ت

الرقابية وكذلك االحتفاظ برأسمال يزيد عن الحد األقصى للمتطلبات الرقابية، حيث تعمل المجموعة على االحتفاظ برأسمال 

 اقتصادي مرتفع من أجل المخاطر غير المتوقعة. 
 

 أسلوب إدارة رأس المال
المساهمين على أعلى العوائد وضمان  تسعى المجموعة إلى تطوير هيكل ومصادر رأس المال لضمان استمرارية حصول

 حقوق حاملي الوثائق. 
 

يتضمن أسلوب المجموعة في إدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطريقة التنسيق المزدوج وتقييم 

ى أساس مبدأ  العجز بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوب توفرها )حسب المنشأة الخاضعة للرقابة( عل

االستمرارية واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأثير على المركز المالي للمجموعة في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية 

وسمات المخاطر من خالل نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة. إن أحد الجوانب المهمة في األسلوب العام إلدارة رأس 

ما تستهدفه من معدالت العوائد المعدلة بالمخاطر بالتنسيق مع أهداف األداء وضمان تركيز المال لدى المجموعة هو تحديد 

 المجموعة على زيادة القيمة التي يحصل عليها المساهمون. 
 

يتم توقع متطلبات رأس المال بصورة دورية باستخدام نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة وتقييم هذه المتطلبات المتوقعة 

برأس المال المتاح طبقاً للتوقعات ومعدل العائد الداخلي المتوقع بما في ذلك تحليالت المخاطر والحساسية. وتخضع  مقارنةً 

 هذه العملية في النهاية لموافقة مجلس اإلدارة. 
 

 )د( مخاطر التأمين
 

المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في احتمال اختالف المطالبات الفعلية ومدفوعات  تتمثل

المزايا أو توقيت هذه البنود عن التوقعات التي تنتظرها المجموعة. تتأثر هذه المخاطر بمعدل تكرار المطالبات ومعدل 

الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وعليه، فإن هدف المجموعة هو ضمان توفر خطورتها والمزايا الفعلية المدفوعة والتطورات  

 االحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات. 
 

يخفف من حدة المخاطر المذكورة أعاله االعتماد على التنويع من خالل محفظة عقود التأمين الكبيرة وتنويع القطاعات 

خاطر من خالل االنتقاء الجيد وتطبيق توجيهات إستراتيجية االكتتاب باإلضافة إلى  الجغرافية. كما تتحسن مستويات تنوع الم

 استخدام ترتيبات عمليات إعادة التأمين . 
 

يتم توزيع معظم أعمال التأمين على أساس الحصة النسبية لبرنامج إعادة التأمين الذي يغطي المجموعة وذلك لالستفادة من 

 الحجم في محفظة ذات رصيد جيد لتخفيف المخاطر التي تتعرض لها المحموعة.  أعلى إيرادات عمولة من اقتصاد
  

يتم تقدير المبالغ المستحقة من معيدي التأمين بطريقة تتسق مع مخصص المطالبات تحت التسوية كما تتفق أيضاً مع عقود 

عمليات إعادة التأمين. رغم أن المجموعة لديها ترتيبات إعادة تأمين، ال يعفي ذلك المجموعة من التزاماتها المباشرة تجاه 

االئتمان فيما يتعلق بعمليات التأمين وذلك حسب مدى عجز معيد التأمين عن الوفاء   حاملي الوثائق وبالتالي تظهر مخاطر

بااللتزامات المحددة بموجب ترتيبات إعادة التأمين. تتنوع عمليات إعادة التأمين لدى المجموعة بحيث ال تعتمد على معيد 

 ين واحد. تأمين واحد، كما ال تعتمد أنشطة عمليات المجموعة على أي عقد إعادة تأم
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )د( مخاطر التأمين )تتمة( 
 

 تنقسم مخاطر التأمين إلى مخاطر عقود التأمين على الحياة ومخاطر عقود التأمين العامة كما يلي: 
 

 والتأمين الصحي عقود التأمين على الحياة (1)

مدى الحياة والتأمين محدد األجل والمعاشات الموحدة )وثائق تتضمن عقود التأمين على الحياة التي تقدمها المجموعة التأمين 

مسك لألفراد( وتأمين الوقفية البحتة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد العجز وتأمين الديون )البنوك( والتأمين 

( والتأمين الصحي العالمي  TPA)من خالل مؤسسات خارجية ين أداء األعمال اإلدارية الجماعي الصحي بما في ذلك تأم

 .فيً المميز ووثائق 
 

تمثل عمليات التأمين مدى الحياة والتأمين محدد األجل منتجات تأمين منتظمة عندما يستحق المبلغ اإلجمالي الدفع عند الوفاة  

 قيمة استردادية.  أو العجز الدائم. بعض العقود القليلة تنص على 
 

إن المعاشات هي عقود يتم بموجبها منح مزايا التقاعد في شكل معاش يستحق السداد عند بلوغ سن التقاعد. إذا حدثت الوفاة  

قبل التقاعد، فإن العقود بشكل عام تسترد قيمة األموال المتراكمة أو المبلغ المستحق أيهما أكبر. تمنح معظم وثائق التأمين 

ائق عند التقاعد خيار الحصول على مبلغ نقدي وفقاً لمعدالت تحويل مضمونة بما يتيح لحامل الوثيقة خيار الحصول حاملي الوث

على الخيار ذات القيمة األعلى. أما المعاشات الموحدة، فيتم تطبيق نسبة من أقساط التأمين لقاء شراء الوحدات المتراكمة في 

يمكن تقديم مزايا إضافية للتأمين ضد الوفاة عن طريق إلغاء الوحدات أو من خالل  واحد أو أكثر من الصناديق ذات الصلة. 

عقود التأمين ألجل اإلضافية. كما تتضمن بعض برامج المعاشات الشخصية مزايا حماية الحصص حيث يوفر ذلك إمكانية 

ات ميزات المشاركة التقديرية، تستند سداد الحصص نيابةً عن حاملي الوثائق في فترات العجز التام. أما بالنسبة للعقود ذ

 التغيرات في مستوى المعاشات إلى معدل العائد الذي يتم اإلعالن عنه سنوياً من قبل المؤمن غير المكفول بضمان. 
 

إن المعاشات السنوية المكفولة بضمان هي منتجات المعاش الواحد التي تنص على سداد دفعة محددة إلى حامل الوثيقة خالل 

أو الزوج أو الزوجة. بصفة عامة، تكون المدفوعات ثابتة أو تزيد كل سنة بمعدل محدد أو بما يوازي  حامل الوثيقة و/حياة 

 معدل التضخم. تكفل معظم العقود تحقيق إيرادات بحد أدنى فترة خمس سنوات بصرف النظر عن حدوث الوفاة. 
 

الهبات مبلغ مضمون كحد أدنى. عادةً ما تستند قيمة االستحقاق إلى تخضع مزايا التأمين ضد الوفاة المرتبطة بمنتجات تأمين 

األداء االستثماري للموجودات ذات الصلة. بالنسبة للعقود التي تتضمن ميزات المشاركة التقديرية يجوز زيادة الحد األدنى 

المتوقعة بحيث يتم الوفاء  المضمون عن طريق إضافة الحوافز. يتم تعيين هذه الحوافز عند مستوى يراعي تقلبات السوق

بتكلفة الضمان عن طريق األداء االستثماري لألصل الذي يدعم االلتزام. أما في الظروف التي تشهد هبوط حاد في أسواق 

االستثمار، يمكن أن تتجاوز مزايا االستحقاق المضمونة أداء االستثمار وتصبح هذه الضمانات ذات قيمة عالية بالنسبة لحامل  

تتضمن بعض معاشات الهبات البحتة خيار االستفادة من اإليراد لشراء معاش في تاريخ مبكر عن التاريخ الذي ينص   الوثيقة.

عليه العقد أو تحويل العقد إلى عقد "مدفوع" بشروط مضمونة. إن معظم عقود الهبات برهن التي تقدمها المجموعة ذات حد  

 أدنى لقيم االستحقاق وفقاً لتحقق شروط محددة. 
 

بالنسبة لعقود الرعاية الصحية، تنتج معظم المخاطر الجوهرية من التغيرات في أساليب الحياة واألوبئة والتطورات التي تطرأ  

 على علم الطب والتكنولوجيا.
 

 إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة كما يلي: 
 

  مخاطر الخسارة نتيجة االختالف بين معدالت وفيات حاملي الوثائق والمعدالت المتوقعة.  –مخاطر معدل الوفيات 

  مخاطر الخسارة نتيجة االختالف بين معدالت الحاالت المرضية بين حاملي الوثائق  –مخاطر معدالت المرض

 والمعدالت المتوقعة. 

  استمرار حياة صاحب المعاش لفترة أطول مما هو متوقع.مخاطر الخسارة نتيجة  –مخاطر مدى العمر 

  مخاطر الخسارة نتيجة اختالف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة.  –مخاطر عائد االستثمار 

  مخاطر الخسارة نتيجة اختالف المصروفات عن المعدالت المتوقعة.  –مخاطر المصروفات 

  ة نتيجة اختالف سلوك حاملي الوثائق )معدالت السقوط والتخلي( عما مخاطر الخسار –مخاطر قرارات حامل الوثيقة

 هو متوقع.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )د( مخاطر التأمين )تتمة(
 

 )تتمة( والتأمين الصحي عقود التأمين على الحياة  (1)

تم وضع إستراتيجية االكتتاب الخاصة بالمجموعة لضمان تنوع المخاطر بالدرجة الكافية من حيث نوع المخاطر ومستوى 

المزايا المضمونة.  يتحقق ذلك بنسبة كبيرة من خالل التنويع عبر قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية واستخدام أساليب 

تراعي ظروف الصحية الحالية والسجل الصحي للعائلة  والمراجعة المنتظمة الفحص الطبي لضمان أن عملية تحديد السعر 

للمطالبات الفعلية وتحديد سعر المنتج باإلضافة إلى إجراءات مفصلة للتعامل مع المطالبات. يتم وضع قيود االكتتاب لضمان 

يد وثائق التأمين الخاصة باألفراد ويمكنها اختيار معايير المخاطر المناسبة. فعلى سبيل المثال، يحق للمجموعة أال تقوم بتجد

فرض خصميات كما يحق لها رفض سداد المطالبات االحتيالية. كما أن عقود التأمين تكفل للمجموعة حق مالحقة األطراف  

 األخرى لسداد بعض أو كافة التكاليف. وتفرض المجموعة أيضاً سياسة اإلدارة النشطة والمالحظة الفورية للمطالبات بهدف

 الحد من التعرض للتطورات المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على المجموعة.  
 

بالنسبة للعقود حيث تكون حالة الوفاة أو العجز هي المخاطر المؤمن عليها، تتمثل العوامل الجوهرية التي يمكن أن تؤدي إلى  

االعتراف زيادة معدل تكرار المطالبات في األوبئة والتغيرات واسعة النطاق في نمط الحياة والكوارث الطبيعية بما يستتبع 

 مما هو متوقع.  مطالبات في وقت مبكر أو أكثرب
 

تقوم المجموعة بعمليات إعادة التأمين الخاصة بعقود المعاشات لتخفيف حدة هذه المخاطر، حيث يتم تصنيف معيدي التأمين 

 تقليل مخاطر اإلخفاق.التأمين لالمشاركين في العقد بشكل مرتفع وتقليل المخاطر لعدد من  معيدي 
 

سداد أقساط مخفضة أو عدم سداد األقساط في المستقبل أو حق  تتأثر مخاطر التأمين الموضحة أعاله أيضاً بحق المتعاقد في

 إنهاء العقد بالكامل أو ممارسة خيارات المعاش المضمونة. وعليه، يخضع حجم مخاطر التأمين هي األخرى لسلوك المتعاقد. 
 

يبين الجدول التالي تركزات عقود التأمين على الحياة واالستثمار حسب نوع العقد.
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
 

  )د( مخاطر التأمين )تتمة(
 

 )تتمة( والتأمين الصحي عقود التأمين على الحياة (1)
 2020  2019 

 

 مجمل
 المطلوبات 

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
  المطلوبات

 مجمل 
 المطلوبات

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
 المطلوبات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نوع العقد

        

 6,265 36,692 42,957  5,689 34,405 40,094 تأمين مدى الحياة 

 6,255,408 3,067 6,258,475  16,246,345 2,175,831 18,422,176 تأمين محدد األجل

 1,452,837      - 1,452,837  1,437,952      - 1,437,952 هبات بحتة

 1,332,802 458,712 1,791,514       -      -      - مجموعة الحياة والعجز

 52,516      - 52,516  61,739      - 61,739 التأمين الصحي العالمي المميز

 175,129 175,128 350,257  235,534 235,244 470,778 وثائق فيً 

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

 9,274,957 673,599 9,948,556  17,987,259 2,445,480 20,432,739 إجمالي عقود التأمين على الحياة

        

 17,095,543      - 17,095,543  15,056,365      - 15,056,365  المعاشات الموحدة )وثائق مسك لألفراد(

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

 17,095,543      - 17,095,543  15,056,365      - 15,056,365 إجمالي عقود االستثمار

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

 26,370,500 673,599 27,044,099  33,043,624 2,445,480 35,489,104 إجمالي عقود التأمين على الحياة وعقود االستثمار

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

 41,828,749 35,967,678 77,796,427  51,214,912 42,771,127 93,986,039 مطلوبات عقود التأمين على الحياة األخرى

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

ند هذا التوضيح إلى الدول التي تتم فيها الجغرافية لمطلوبات عقود التأمين على الحياة وعقود االستثمار ذات ميزة المشاركة التقديرية التي تتحملها المجموعة موضحة أدناه. يست إن التركزات

أعمال التأمين.  
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
 

 )د(    مخاطر التأمين )تتمة(
 

 )تتمة( والتأمين الصحي التأمين على الحياة(     عقود 1)

 2020  2019 

 
 مجمل 

 المطلوبات

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
  المطلوبات

 مجمل 
 المطلوبات

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
 المطلوبات

 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        

 9,274,957 673,599 9,948,556   17,987,259  2,445,480  20,432,739  الكويت

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

        

        عقود االستثمار

 2020  2019 

 
 مجمل 

 المطلوبات

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
  المطلوبات

 مجمل 
 المطلوبات

حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي 
 المطلوبات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        

 14,185,526     - 14,185,526   14,621,965     -  14,621,965 الكويت

 2,910,017     - 2,910,017   434,400     -  434,400 أوروبا 
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 17,095,543     - 17,095,543  15,056,365     - 15,056,365 اإلجمالي
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 

 : اكتواري خارجي مستقل هي كما يلي إن االفتراضات المقدمة من قبل مقيم
 

 االفتراضات الرئيسية

يتطلب تحديد المطلوبات وانتقاء االفتراضات توفر األحكام المادية. تستند االفتراضات المستخدمة إلى الخبرات السابقة  

المعلومات المعلنة والبيانات الداخلية الحالية ومؤشرات السوق الخارجية والمقاييس التي تعكس أسعار السوق الحالية و

األخرى. يتم تحديد االفتراضات والتقديرات المناسبة في تاريخ التقييم. كما يعاد تقييم االفتراضات على أساس مستمر لضمان 

 الوصول إلى التقييمات الواقعية والمعقولة. 
 

دام االفتراضات الموضوعة في تاريخ إن تقديرات عقود التأمين إما أن تستند إلى االفتراضات الحالية أو يتم احتسابها باستخ

إصدار العقد حيث يتم في هذه الحالة تضمين هامش للمخاطر واالنحرافات المعاكسة. كما يتم وضع افتراضات فيما يتعلق 

بحاالت الوفاة واإللغاءات االختيارية وعوائد االستثمار ومصروفات اإلدارة. إذا كانت المطلوبات غير كافية، يتم تغيير 

 راضات كي تعكس التقديرات الحالية.  االفت
 

 تتمثل االفتراضات الرئيسية التي يتسم تقييم المطلوبات بحساسية خاصة لها كما يلي: 
 

 معدالت الوفاة والحاالت المرضية •

تستند االفتراضات إلى نماذج قوائم قطاع األعمال والقوائم القومية لهذه المعدالت حسب نوع العقد المبرم واإلقليم الجغرافي  

الذي يقطن فيه الشخص المؤمن عليه بحيث يعكس ذلك الخبرات السابقة الحديثة ويتم تعديلها في الوقت المناسب لكي تعكس 

مناسب لكن غير زائد للتطورات المستقبلية المتوقعة. يتم تمييز االفتراضات حسب   خبرات المجموعة. يتم احتساب مخصص

 الجنس وفئة االكتتاب ونوع العقد. 
 

تؤدي الزيادة في المعدالت إلى عدد أكبر من المطالبات وقد تظهر المطالبات في وقت أقرب مما هو متوقع مما يؤدي إلى  

 صل عليها المساهمون. زيادة المصروفات وانخفاض األرباح التي يح
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 مخاطر التأمين )تتمة( )د(   
 

 )تتمة( والتأمين الصحي (     عقود التأمين على الحياة1)

  المدى العمري •

تستند االفتراضات إلى نماذج قوائم قطاع األعمال والقوائم القومية المعدلة عند الضرورة لكي تعكس خبرات المخاطر الخاصة  

بالمجموعة. يتم احتساب مخصص مناسب ولكن غير زائد للتطورات المستقبلية المتوقعة. يتم تمييز االفتراضات حسب الجنس  

 وفئة االكتتاب ونوع العقد. 
 

زيادة في معدالت العمر إلى الزيادة في عدد مدفوعات المعاشات وينتج عن ذلك زيادة المصروفات وانخفاض األرباح تؤدي ال

 التي يحصل عليها المساهمون.  
 

 عوائد االستثمار •

مع يتم الوصول إلى المتوسط الموزون لمعدل العائد استناداً إلى نموذج محفظة من المفترض أنها تدعم المطلوبات وتتفق 

اإلستراتيجية طويلة األجل لتوزيع الموجودات. تستند هذه التقديرات إلى عوائد السوق الحالية باإلضافة إلى التطورات 

 االقتصادية والمالية المتوقعة.  
 

 تؤدي الزيادة في عوائد االستثمار إلى خفض المصروفات وزيادة األرباح التي يحصل عليها المساهمون. 
 

 المصروفات •

فتراضات مصروفات التشغيل التكاليف المتوقعة للمحافظة ودعم الوثائق السارية والمصروفات غير المباشرة تعكس ا

المرتبطة بها. يؤخذ مستوى المصروفات الحالي كأساس مصروفات مناسب ويتم تعديله حسب التضخم المتوقع في 

 المصروفات وفقاً لما هو مناسب. 
 

 ت إلى زيادة اإلنفاق وبالتالي انخفاض األرباح التي يحصل عليها المساهمون. تؤدي الزيادة في مستويات المصروفا
 

 معدالت السقوط والتخلي  •

تتعلق معدالت السقوط بإنهاء الوثائق بسبب عدم سداد أقساط التامين. أما معدالت التخلي فتتعلق باإلنهاء االختياري للوثائق 

من قبل حاملي هذه الوثائق. يتم تحديد افتراضات إنهاء الوثائق باستخدام المقاييس اإلحصائية استناداً إلى الخبرات المتوفرة 

 نوع المنتج ومدة الوثيقة واتجاهات البيع.  لدى المجموعة وتختلف حسب
 

تؤدي الزيادة في معدالت السقوط في وقت مبكر من فترة وثيقة التأمين إلى انخفاض األرباح التي يحصل عليها المساهمون، 

 بينما تتميز الزيادات الالحقة بحيادية التأثير. 
 

 معدل الخصم •

بمجموع القيمة المخصومة من المزايا المتوقعة والمصروفات اإلدارية المستقبلية التي  تتحدد مطلوبات التأمين على الحياة 

تتعلق بالعقد مباشرةً، ناقصاً القيمة المخصومة من األقساط النظرية المتوقعة والمطلوب توفرها للوفاء بتلك التدفقات النقدية 

 نك الكويت المركزي المعدل للتعرض لمخاطر المجموعة. تستند معدالت الخصم إلى معدل ب  المستقبلية إلى خارج المجموعة.
 

 يؤدي انخفاض معدل الخصم إلى زيادة قيمة مطلوبات التأمين وبالتالي انخفاض األرباح التي يحصل عليها المساهمون. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )د(    مخاطر التأمين )تتمة(
 

 )تتمة( والتأمين الصحي (     عقود التأمين على الحياة1)
 

 إن االفتراضات ذات التأثير األكبر على بيان المركز المالي المجمع وبيان الدخل المجمع للمجموعة كما يلي: 
 

 افتراضات محفظة التأمين 

حسب نوع العمل الذي   

يؤثر على صافي  

 المطلوبات
 معدالت الوفيات
 معدل التضخم  مصروفات التجديد  الخصممعدالت   معدالت السقوط والتخلي  عوائد االستثمار  والحاالت المرضية

 2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

                  عقود االستثمار: 

                  

ذات شروط ثابتة 

 ومضمونة

A49/52 A49/52  3% 3.5%  N/A N/A  3% 3%  "5% of 
AP+1% 

of SA" 

"5% of 
AP+1% 

of SA" 

 2% 2% 

                  

 شروط غير مضمونة

A49/52 A49/52  N/A N/A  N/A N/A  3% 3%  5% of 

AP+1% 

of SA 

5% of 

AP+1% 

of SA 

 2% 2% 

                  

                  

                  التأمين مدى الحياة: 

 ذكور

A49/52 A49/52  4% 4%  N/A N/A  3% 3%  5% of 

AP+1% 

of SA 

5% of 

AP+1% 

of SA 

 2% 2% 

 

A49/52-

3yr 

A49/52-

3yr 

 4% 4%  N/A N/A  3% 3%  5% of 

AP+1% 

of SA 

5% of 

AP+1% 

of SA 

 2% 2% 

 إناث

A49/52 

3yr 

A49/52 
3yr 

 4% 4%  N/A N/A  3% 3%  5% of 

AP+1% of 

SA 

5% of 
AP+1% of 

SA 

 2% 2% 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 مخاطر التأمين )تتمة( )د(   
 

 )تتمة( والتأمين الصحي (     عقود التأمين على الحياة1)
 تحليالت الحساسية

تم إجراء التحليل الموضح أدناه باستخدام النموذج االكتواري الخاص بطرف آخر مستقل يتمتع بالخبرات والمؤهالت المناسبة 
ت الرئيسية مع االحتفاظ بثبات كافة االفتراضات األخرى وتوضيح للتعرف على التحركات المحتملة المعقولة في االفتراضا

تأثير ذلك على مجمل وصافي المطلوبات واألرباح إذا كان هذا التأثير مادياً. إن ربط االفتراضات مع بعضها البعض له تأثير 
راضات غير متسقة. كما تتنوع كبير من حيث تحديد االلتزامات النهائية للمطالبات. يجب مالحظة أن الحركات في هذه االفت

معلومات الحساسية حسب االفتراضات االقتصادية الحالية حيث يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تأثير التغيرات في القيمة 
الفعلية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات. تمثل الخيارات والضمانات عند توفرها السبب الرئيسي في عدم تماثل تحليالت 

    الحساسية.
 

 عقود التأمين على الحياة
 

 2020ديسمبر 31

 
 التغير في 
 االفتراضات

 التأثير على 
 إجمالي المطلوبات

 التأثير على 
 صافي المطلوبات

 التأثير 
 على األرباح 

     

 إيجابي تخفيض تخفيض متحفظ معدل الوفيات/ الحاالت المرضية 

 (38,000)    -    - (%1) عائد االستثمار

 (260,000) 260,000 260,000 %10 المصروفات

 (66,000) 66,000 66,000 (%1) معدل الخصم 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به المدى العمري 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به معدل السقوط والتخلي
     

     2019ديسمبر  31

 
 التغير في 

 االفتراضات
 التأثير على 

 إجمالي المطلوبات
 التأثير على 

 صافي المطلوبات
 التأثير 

 على األرباح 
     

 إيجابي تخفيض تخفيض متحفظ معدل الوفيات/ الحاالت المرضية 

 (41,000) - - %1- عائد االستثمار

 (233,000) 233,000 233,000 %10 المصروفات

 (71,000) 71,000 71,000 %1- معدل الخصم 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به المدى العمري 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به معدل السقوط والتخلي
 

     عقود االستثمار

     2020ديسمبر 31

 
 التغير في 
 االفتراضات

 التأثير على 
 المطلوباتإجمالي 

 التأثير على 
 صافي المطلوبات

 التأثير 
 على األرباح 

     

 إيجابي تخفيض تخفيض متحفظ معدل الوفيات/ الحاالت المرضية 

 (36,000) - - (%1) عائد االستثمار

 (56,000) 56,000 56,000 %10 المصروفات

 (58,000) 58,000 58,000 (%1) معدل الخصم 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به معمول بهغير  المدى العمري 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به معدل السقوط والتخلي
     

 2019 ديسمبر 31
 التغير في 
 االفتراضات

 التأثير على 
 إجمالي المطلوبات

 التأثير على 
 صافي المطلوبات

 التأثير 
 على األرباح 

     

 إيجابي تخفيض تخفيض متحفظ معدل الوفيات/ الحاالت المرضية 

 (40,000) - - %1- عائد االستثمار

 (47,000) 47,000 47,000 %10 المصروفات

 (55,000) 55,000 55,000 %1- معدل الخصم 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به المدى العمري 

 غير معمول به غير معمول به غير معمول به غير معمول به والتخليمعدل السقوط 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )د(    مخاطر التأمين )تتمة(
 

 عقود التأمين العامة (2) 

تصدر المجموعة األنواع التالية من عقود التأمين العامة: التأمين البحري والجوي والتأمين على الممتلكات والسيارات 

 والحوادث العامة. وعادةً ما تغطي المخاطر المتضمنة في وثائق التأمين العامة فترة اثنى عشر شهراً. 
 

بالنسبة لعقود التأمين العامة، تنتج المخاطر المادية من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية واألنشطة اإلرهابية التي تغطيها 

 أعمال التأمين ضد الحرائق فقط. 
 

ديد من  كما تغطي عقود التأمين المبرمة بين الحين واآلخر المخاطر المرتبطة بحادثة واحدة والتي قد تعرض المجموعة للع

 مخاطر التأمين. قامت المجموعة بعمليات إعادة تأمين كافية فيما يتعلق بمخاطر التأمين التي قد تتضمن معدالت تخفيف كبيرة. 
 

 تتنوع هذه المخاطر فيما يتعلق بنوع المخاطر المؤمن عليها وموقعها وحسب قطاع األعمال. 
 

مخاطر التي تتكبدها المجموعة ونوع المخاطر المؤمن عليها وحسب ال تتنوع المخاطر بصورة كبيرة فيما يتعلق بموقع ال

 قطاع األعمال. 
 

يتم تخفيف المخاطر الموضحة أدناه من خالل التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين والقطاعات الجغرافية. تتحسن 

ي يتم وضعها لضمان تنويع المخاطر من معدالت تنوع المخاطر من خالل االختيار الجيد وتطبيق استراتيجيات االكتتاب الت

حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. يتحقق ذلك بصورة كبيرة من خالل التنويع عبر قطاعات أنشطة األعمال 

مة والقطاعات الجغرافية. كما أن سياسات مراجعة المطالبات بدقة لتقييم كافة المطالبات الجديدة والمستمرة والمراجعة المنتظ

ً سياسات وإجراءات  التفصيلية إلجراءات التعامل مع المطالبات والفحص المتكرر لحاالت المطالبات الزائفة تمثل جميعا

موضوعة للحد من المخاطر التي تواجهها المجموعة. كما تفرض المجموعة سياسة اإلدارة الفعالة والمتابعة المباشرة 

 طورات المستقبلية غير المتوقعة والتي قد تؤثر سلباً على المجموعة.  للمطالبات بهدف الحد من تعرض المجموعة للت
 

ً الحد من المخاطر عن طريق فرض حد أقصى لمبالغ المطالبات الخاصة ببعض العقود  كما استطاعت المجموعة أيضا

د الحرائق(. إن الهدف  باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين للحد من التعرض للكوارث )مثل قطاع أعمال التأمين ض

من استراتيجيات االكتتاب وإعادة التأمين هو الحد من مخاطر التعرض للكوارث وفقاً لحد أقصى محدد مسبقاً استناداً إلى قدرة  

 المجموعة على تحمل المخاطر كما تحدده اإلدارة. 
 

ً زيادة في اتفاقيات الخسائر التي تغطي مخاطر الخسارة الزائدة، كما حصلت  إضافةً إلى ذلك، يوجد لدى المجموعة أيضا

المجموعة أيضاً على تغطية وقف الخسائر للمجموعة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )د( مخاطر التأمين )تتمة(
 

 ة )تتمة(عقود التأمين العام (2)
 

 يوضح الجدول التالي تركزات مطلوبات عقود التأمين حسب نوع العقد

 2020  2019  

 تركزات مطلوبات عقود التأمين حسب نوع العقد: 
 مجمل 

 المطلوبات

 حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي
  المطلوبات

 مجمل 
 المطلوبات

 حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي
  المطلوبات 

  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

  2,138,877 8,918,376 11,057,253  2,315,259 10,206,017 12,521,276 التأمين البحري والجوي 

  54,116,785 7,085,287 61,202,072  52,624,527 6,343,368 58,967,895 سيارات

  5,586,582 33,458,414 39,044,996  6,703,794 39,537,323 46,241,117 الممتلكات

  11,347,936 176,085,205 187,433,141  11,975,093 193,894,684 205,869,777 هندسة 

  12,743,919 31,022,283 43,766,202  13,063,923 34,778,468 47,842,390 الحوادث العامة 

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

  85,934,099 256,569,565 342,503,664  86,682,595 284,759,860 371,442,455 اإلجمالي

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

  

 الجغرافية لمطلوبات عقود التأمين العامة لدى المجموعة. يستند هذا التوضيح إلى الدول التي تتم فيها أنشطة أعمال التأمين.   يوضح الجدول التالي التركزات
 

 2020  2019  

 التركزات الجغرافية لمطلوبات عقود التأمين:
 مجمل 

 المطلوبات

 حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي
  المطلوبات

 مجمل 
 المطلوبات

 حصة معيدي 
التأمين في 
 المطلوبات

 صافي
  المطلوبات 

  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

  25,456,902 175,257,214 200,714,116  23,674,093 198,018,554 221,692,647 الكويت

  60,477,197 81,312,351 141,789,548  63,008,503 86,741,305 149,749,808 الخليجي ودول الشرق األوسط األخرىدول مجلس التعاون 

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

  85,934,099 256,569,565 342,503,664   86,682,596 284,759,859 371,442,455 اإلجمالي

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
 

 مخاطر التأمين )تتمة(   )د(
 

 عقود التأمين العامة )تتمة(   (2)

 االفتراضات الرئيسية

يتمثل االفتراض األساسي الذي تستند إليه التقديرات في الخبرات المتوفرة لدى المجموعة حول تطورات المطالبات. يتضمن 

ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف التعامل مع المطالبات وعوامل تضخم المطالبات وعدد 

حكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم إمكانية تطبيق االتجاهات السابقة على المطالبات لكل سنة حوادث. كما يتم استخدام أ

المستقبل، مثل معدل الوقوع لمرة واحدة والتغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام حول المطالبات والظروف االقتصادية 

جراءات التعامل مع المطالبات. كما يتم باإلضافة إلى العوامل الداخلية مثل مزيج محفظة التأمين وشروط وثيقة التأمين وإ

االستعانة باألحكام التقديرية لتقييم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل األحكام القضائية والتشريعات الحكومية 

 على التقديرات.  
 

 في أسعار العمالت األجنبية. كما تتضمن االفتراضات الرئيسية األخرى تنوع أسعار الفائدة والتأخر في السداد والتغيرات 
 

 تحليالت الحساسية

يتسم مخصص مطالبات عقود التأمين العامة بالحساسية إلى االفتراضات الرئيسية الموضحة أعاله. لقد تعذر حصر حساسية  

لحركات الممكنة بعض االفتراضات مثل التغيرات التشريعية أو عدم التأكد المتضمن في عملية التقييم. تم إجراء التحليل التالي ل

بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية مع االحتفاظ بكافة االفتراضات األخرى ثابتة والتي توضح التأثير على إجمالي  

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء  وصافي المطلوبات واألرباح قبل 

 . مجلس اإلدارة
 

 2020رديسمب 31
التغيرات في 
 االفتراضات

 التأثير على 
 مجمل المطلوبات

 التأثير على 
 صافي المطلوبات

 التأثير 
 على األرباح

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي             

     

  4,438,405  4,438,405 10,199,948 %15± متوسط تكلفة التعويضات 

  294,646  15,785  18,657 %15± متوسط عدد التعويضات 

 متوسط تسويات التعويضات المدفوعة 

 االنخفاض 

 شهرا   18من 

 شهرا   12إلى 

 

 
6,799,965  

 

 
3,666,035  

 

 
298,908  

     

 2019ديسمبر  31
التغيرات في 
 االفتراضات

 التأثير على 
 مجمل المطلوبات

 التأثير على 
 المطلوباتصافي 

 التأثير 
 على األرباح

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي             

     

 4,583,324 4,583,324 9,429,951 %15± متوسط تكلفة التعويضات 

 285,577 15,299 18,083 %15± متوسط عدد التعويضات

 متوسط تسويات التعويضات المدفوعة 

 االنخفاض 

 شهراً  18من 

 276,344 3,389,285 6,286,634 شهراً  12إلى 

 

 

 

 

 



وشركاتھا التابعةالخلیج للتأمین ش.م.ك.ع. مجموعة
 

المجمعةإیضاحات حول البیانات المالیة
2020دیسمبر 31كما في وللسنة المنتھیة في
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إدارة المخاطر (تتمة)  -25

(د)    مخاطر التأمین (تتمة) 

عقود التأمین العامة (تتمة) (2)

جدول تطور المطالبات  
بما في ذلك كل من التعویضات المعلن عنھا والتعویضات المتكبدة غیر ،والتأمین الصحيمن قطاعات التأمین العامة والتأمین على الحیاةلكلٍ یوضح الجدول التالي تقدیرات التعویضات المتراكمة المتكبدة

تحویل تقدیرات التعویضات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة إلى المالیة. یتم البیاناتالمعلن عنھا في كل حادث یقع في السنة الالحقة في بیان مركز مالي باإلضافة إلى المدفوعات المتراكمة حتى تاریخ 
لعرض بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة خالل السنة المالیة الحالیة.  عملة ا

2020دیسمبر 31

المجموع201220132014201520162017201820192020
دینار كویتيكویتيدینار دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي تي دینار كویدینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

2,119,521,46394,021,88789,026,90090,713,406115,767,181238,320,212255,471,027267,596,942248,274,591في نھایة سنة الحادث 
-530,146,092123,049,429115,028,898107,262,772126,453,059247,717,822417,969,325277,812,148بعد سنة واحدة  

--526,805,832120,765,501113,348,740110,122,254127,039,952249,880,510457,918,674بعد سنتین  
---523,078,851115,594,283116,039,580110,259,331129,815,384251,175,926بعد ثالث سنوات  
----520,133,707117,928,059116,640,216110,153,936127,072,903بعد أربع سنوات  

-----527,025,346118,293,459116,230,969111,354,651بعد خمس سنوات  
------529,302,203117,173,255115,228,785بعد ست سنوات  
-------527,901,574118,009,332بعد سبع سنوات

--------530,103,555بعد ثمانیة سنوات  
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

التقدیر الحالي للتعویضات 
530,103,555118,009,332115,228,785111,354,651127,072,903251,175,926457,918,674277,812,148248,274,5912,236,950,565المتراكمة المتكبدة 

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



وشركاتھا التابعةالخلیج للتأمین ش.م.ك.ع. مجموعة
 

المجمعةإیضاحات حول البیانات المالیة
2020دیسمبر 31وللسنة المنتھیة فيكما في
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إدارة المخاطر (تتمة) -25

(د)    مخاطر التأمین (تتمة) 

عقود التأمین العامة (تتمة) (2)
المجموع201220132014201520162017201820192020

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

(166,653,402)(186,462,705)(159,030,549)(157,856,387)(66,991,620)(56,656,953)(56,835,392)(56,598,561)(1,655,191,796)في نھایة سنة الحادث 
-(250,875,695)(250,709,111)(226,848,691)(108,464,895)(94,952,494)(101,990,575)(97,894,885)(485,674,703)بعد سنة واحدة  

--(274,560,651)(237,902,567)(115,876,615)(99,651,928)(106,695,945)(105,857,873)(494,339,111)بعد سنتین  
---(241,752,445)(120,419,608)(101,702,109)(108,289,763)(111,063,406)(500,783,859)بعد ثالث سنوات  
----(122,060,616)(103,123,921)(109,725,151)(112,244,491)(503,482,453)بعد أربع سنوات  

-----(104,298,113)(110,695,544)(113,061,455)(505,199,738)بعد خمس سنوات  
------(111,038,920)(113,436,422)(511,895,404)بعد ست سنوات  
-------(113,916,418)(514,548,724)بعد سبع سنوات  

--------(515,525,809)بعد ثمانیة سنوات  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

المدفوعات المتراكمة حتى تاریخ 
(1,900,682,069)(166,653,402)(250,875,695)(274,560,651)(241,752,445)(122,060,616)(104,298,113)(111,038,920)(113,916,418)(515,525,809)التقاریر 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
إجمالي مطالبات عقود التأمین 

القائمة في 
202014,577,7464,092,9144,189,8657,056,5385,012,2879,423,481183,358,02326,936,45381,621,189336,268,496دیسمبر 31

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

احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن  
لم یتم اإلبالغ عنھا في احتیاطي 

دیسمبر  31المطالبات القائمة في 
202035,883,92735,883,927

─────────────────
إجمالي مخصص مطالبات التأمین 
القائمة طبقاً لبیان المركز المالي

202014,577,7464,092,9144,189,8657,056,5385,012,2879,423,481183,358,02326,936,453117,505,116372,152,423دیسمبر 31في المجمع
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

  )هـ(     المخاطر المالية )تتمة(
 

 ( مخاطر االئتمان1)

 إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية بسبب التخلف عن الوفاء بااللتزامات. 
 

 شافات وحاالت المخالفات إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس االنكسياسة مخاطر االئتمان التي توضح تقييم وتحديد عوامل مخاطر االئتمان التي تواجهها المجموعة. يتم رفع حاالت االلتزام بهذه السياسة و

 اإلدارة. 
 

 شادات السياسة الموضوعة فيما يتعلق بحدود األطراف المقابلة يتم إبرام عمليات إعادة التأمين مع األطراف المقابلة ذوي التصنيف االئتماني الجيد وتتجنب المجموعة تركيز المخاطر عن طريق إتباع إر

التأمين وتحديث إستراتيجية شراء عقود إعادة التأمين  تحديدها سنوياً من قبل مجلس اإلدارة وتخضع للمراجعات الدورية. تقوم اإلدارة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم المالءة المالية لمعيدي والتي يتم

 والتأكد من توفر المخصص المناسب لالنخفاض في القيمة. 
 

 الحية أو عند سداد الوثيقة أو إنهائها. يتم تعلقة بأرصدة العمالء والمتكبدة نتيجة عدم سداد أقساط التأمين خالل فترة السماح فقط وفقاً لما تحدده وثيقة التأمين حتى انتهاء الصلن تظهر مخاطر االئتمان الم

 ر الديون المشكوك في تحصيلها. خصم العموالت المدفوعة إلى الوسطاء في مقابل المبالغ المستحقة من هؤالء الوسطاء للحد من مخاط
 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود بيان المركز المالي المجمع. 
 

 2020ديسمبر  31 

 التعرض لمخاطر االئتمان وفقا  لتصنيف الموجودات المالية حسب نوع التأمين
 التأمين
 العام

 التأمين
 على الحياة

 الوحدة
 اإلجمالي المرتبطة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 38,346,604       -    814,058  37,532,546 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

  15,323,871  4,574,395  7,509,605  3,239,871 أوراق دين مالية )قروض(

  866,057  863,901  2,156       -   التأمين على الحياةقروض بضمان وثائق 

  135,601,526       -    18,478,139  117,123,387 أرصدة مستردة من حاملي الوثائق )مجمل(

  12,729,472       -    1,039,081  11,690,391 أرصدة مستردة من معيدي التأمين )مجمل( 

  282,416,222       -    31,808,830  250,607,392 التأمين على تعويضات تحت التسويةأرصدة مستردة من معيدي 

  42,981,556       -    12,438,791  30,542,765 ودائع ألجل 

  71,338,249       -    2,433,201  68,905,048 النقد والنقد المعادل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  599,603,557  5,438,296  74,523,861  519,641,400 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

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

  



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

  )هـ(  المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( ( مخاطر االئتمان1)

 2019ديسمبر  31 

 وفقاً لتصنيف الموجودات المالية حسب نوع التأمينالتعرض لمخاطر االئتمان 
 التأمين
 العام

 التأمين
 على الحياة

 الوحدة
 اإلجمالي المرتبطة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

  29,687,204      -   1,030,310 28,656,894 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

  13,604,047  3,865,395  6,800,605 2,938,047 مالية )قروض(أوراق دين 

  1,104,147  1,100,576  3,571      -  قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

  138,941,689      -   16,172,028 122,769,661 أرصدة مستردة من حاملي الوثائق )مجمل(

  18,014,615      -   1,405,563 16,609,052 أرصدة مستردة من معيدي التأمين )مجمل( 

  247,320,982      -   26,967,316 220,353,666 أرصدة مستردة من معيدي التأمين على تعويضات تحت التسوية

  548,257      -       -  548,257 موجودات أخرى

  39,280,244      -   14,268,938 25,011,306  محددة األجلودائع 

  87,661,768      -   1,705,517 85,956,251 النقد والنقد المعادل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 576,162,953  4,965,971  68,353,848 502,843,134 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في

 

 

68 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(     المخاطر المالية )تتمة(
 

 (     مخاطر االئتمان )تتمة(1)

عن طريق تصنيف الموجودات وفقاً لتصنيفات االئتمان الدولية لألطراف المقابلة. تمثل الفئة    2020ديسمبر    31يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بتعرض الموجودات المالية لمخاطر االئتمان كما في  

AAA لممتد بين الفئة أعلى تصنيف ممكن. أما الموجودات التي تندرج في فئات أخرى غير النطاق اAAA  والفئةBBB  ."فيتم تصنيفها كـ "غير مصنفة 
 

التعرض لمخاطر االئتمان حسب تصنيف الموجودات المالية وفقا لوكاالت 
 تصنيف االئتمان الدولية

AAA 
 دينار كويتي 

AA  
 دينار كويتي 

A 
 دينار كويتي 

BBB 
 دينار كويتي 

BB  فما دون 
 دينار كويتي 

 غير مصنفة 
 كويتي دينار 

 اإلجمالي 
 دينار كويتي 

        2020 ديسمبر   31
 38,346,604  121,813  7,329,971  29,287,977  1,606,843 -     -     استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 15,323,871 -     -      7,457,871  7,866,000 -     -     أوراق دين مالية )قروض(
 866,057  866,057 -     -     -     -     -     التأمين على الحياةقروض بضمان وثائق 
 135,601,526  52,878,111  8,513,881  4,235,598  8,888,801  61,085,135 -     )مجمل(  الوثائقأرصدة مستردة حاملي 

 12,729,472  2,943,012  3,019,085  1,917,877  4,238,844  610,654 -     )مجمل(   أرصدة مستردة من معيدي تأمين
 282,416,222  7,228,087  7,528,929  5,954,175  162,081,799  98,499,582  1,123,650 التأمين على تعويضات تحت التسوية إعادةأرصدة مستردة من 
 -     -     -     -     -     -     -     موجودات أخرى

 42,981,556  11,982,815  4,049,451  7,120,405  19,828,885 -     -     ودائع ألجل  
 71,338,249  8,357,316  21,223,820  13,476,165  27,888,279  392,669 -     النقد والنقد المعادل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 599,603,557 84,377,211 51,665,137 69,450,068 232,399,451 160,588,040 1,123,650 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

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

 تصنف الموجودات غير المصنفة كما يلي باستخدام التصنيف االئتماني الداخلي: 
   متأخرة أو منخفضة القيمةغير  

 

 فئة 
 عالية

 فئة 
 قياسية

متأخرة الدفع أو 
 اإلجمالي منخفضة القيمة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2020 ديسمبر   31
     

  121,813  429       -  121,384 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
  866,057       -  2,156  863,901 التأمين على الحياةقروض بضمان وثائق 

  52,878,112  6,377,746  5,184,058  41,316,308 الوثائق )مجمل( حاملي من أرصدة مستردة
  2,943,012       -  651,787  2,291,225 )مجمل( إعادة تأمينمن  أرصدة مستردة 

  7,228,087       -  3,580,679  3,647,408 التأمين على تعويضات تحت التسوية إعادةأرصدة مستردة من 
  11,982,815       -  1,407,123  10,575,692 محددة األجلودائع 

  8,357,316       -  36,026  8,321,290 النقد والنقد المعادل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 67,137,208  10,861,829  6,378,175  84,377,212 

 
════════ ════════ ════════ ════════ 
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  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية فيكما في 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  -25
 

 )هـ(     المخاطر المالية )تتمة(

 (     مخاطر االئتمان )تتمة(1)

عن طريق تصنيف الموجودات وفقاً لتصنيفات االئتمان الدولية لألطراف المقابلة. تمثل الفئة    2019ديسمبر    31يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بتعرض الموجودات المالية لمخاطر االئتمان كما في  

AAA  أعلى تصنيف ممكن. أما الموجودات التي تندرج في فئات أخرى غير النطاق الممتد بين الفئةAAA  والفئةBBB  ."فيتم تصنيفها كـ "غير مصنفة 
 

 جودات المالية التعرض لمخاطر االئتمان حسب تصنيف المو
 وفقا لوكاالت تصنيف االئتمان الدولية

AAA 
 دينار كويتي

AA  
 دينار كويتي

A 
 دينار كويتي

BBB 
 دينار كويتي

BB فما دون 
 ينار كويتي

 غير مصنفة
 دينار كويتي

 اإلجمالي
 دينار كويتي

        2019 ديسمبر   31
 29,687,204  804,831  3,243,476  24,577,347  1,061,550       -        -  استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 13,604,047       -        -  5,738,047  7,866,000       -        -  أوراق دين مالية )قروض(
 1,104,147  1,104,147       -        -        -        -        -  قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

 138,941,689  58,688,657  9,445,092  3,561,207  12,445,454  54,799,453  1,826 )مجمل(  حاملي الوثائقمن أرصدة مستردة 
 18,014,615  4,473,746  2,592,929  1,708,617  8,852,077  377,103  10,143 )مجمل(   معيدي التأمينمن أرصدة مستردة 

 247,320,982  9,015,934  7,631,457  2,343,088  146,005,392  80,564,659  1,760,452 التأمين على تعويضات تحت التسوية إعادة أرصدة مستردة من 
 548,257 548,257       -        -        -        -        -  موجودات أخرى

 39,280,244  10,336,524  4,213,992  11,276,478  13,453,250       -        -  ودائع ألجل  
 87,661,768  3,819,538  17,887,409  32,161,828  33,218,089  574,904       -  النقد والنقد المعادل 

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

 576,162,953 88,791,634 45,014,355 81,366,612 222,901,812 136,316,119 1,772,421 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 تصنف الموجودات غير المصنفة كما يلي باستخدام التصنيف االئتماني الداخلي: 
   متأخرة أو منخفضة القيمةغير  

 

 فئة 
 عالية

 فئة 
 قياسية

متأخرة الدفع أو 
 اإلجمالي منخفضة القيمة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019 ديسمبر   31
     

  804,831  428       -   804,403 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
  1,104,147       -   3,571  1,100,576 التأمين على الحياةقروض بضمان وثائق 
  58,688,657  5,925,627  6,234,729  46,528,301 حاملي الوثائق )مجمل(أرصدة مستردة من 
  4,473,746       -   1,567,104  2,906,642 معيدي التأمين )مجمل(أرصدة مستردة من 

  9,015,934       -   4,988,124  4,027,810 التأمين على تعويضات تحت التسويةأرصدة مستردة من معيدي 
 548,257       -  548,257       -  موجودات أخرى

  10,336,524       -   1,427,646  8,908,878 ودائع ألجل
  26,819,538       -   24,922  26,794,616 النقد والنقد المعادل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 91,071,226  14,794,353  5,926,055  111,791,634  

 
════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(     المخاطر المالية )تتمة(
 

 (     مخاطر االئتمان )تتمة(1)

 يقدم الجدول التالي تحليل تقادم أقساط وأرصدة التأمين الغير متقادمة والتي لم تنخفض قيمتها: 
 

 

 حتى 
 شهر واحد

  3إلى  1خالل 
 أشهر 

  12إلى  3خالل 
 شهرا  

 أكثر من 
 اإلجمالي سنة واحدة

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

      :2020ديسمبر   31

أرصدة مستردة من حاملي 

  122,282,849  4,773,393  36,200,889  64,194,567  17,114,000 الوثائق )بالصافي( 

أرصدة مستردة من معيدي 

  9,938,970  2,865,227  4,068,784  1,369,184  1,635,775 )بالصافي( التأمين
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  132,221,819  7,638,620  40,269,673  65,563,751 18,749,775 اإلجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      

 
 حتى 

 شهر واحد

  3إلى  1خالل 
 أشهر 

  12إلى  3خالل 
 شهراً 

 أكثر من 
 اإلجمالي سنة واحدة

 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي 

      :2019ديسمبر   31

أرصدة مستردة من حاملي 

 الوثائق )بالصافي(
 

31,484,503  
 

50,653,881  
 

40,264,017  
 

5,438,890  
 

127,841,291  

أرصدة مستردة من معيدي 

  14,792,595  8,015,905  4,837,049  2,262,615 (322,974) التأمين )بالصافي(

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

  142,633,886  13,454,795  45,101,066  52,916,496  31,161,529 اإلجمالي

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

  (     مخاطر السيولة2)

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. 

قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بصورة سريعة وبقيمة تقارب من قيمتها العادلة. تراقب 

اس يومي وتتأكد من توفر األموال الكافية. لدى المجموعة السيولة الكافية وبالتالي ال تلجأ اإلدارة متطلبات السيولة على أس

 إلى القروض في سياق العمل الطبيعي. 
 

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلى االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية 

القروض طويلة األجل  ديسمبر. حيث إن المجموعة ليس لديها أية مطلوبات ذات فائدة )باستثناء 31للسنة المنتهية في 

 الحسابات المكشوفة لدى البنوك(، تتوافق األرقام الموضحة أدناه مباشرةً مع بيان المركز المالي المجمع . و
 

  
 حتى 
 شهر

 خالل
 أشهر 3 -1

 خالل
 شهر 3-12

 خالل
 سنوات 5 -1

 خالل
 سنوات 5-10 

 

  اإلجمالي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2020ديسمبر  31

        

  3,190,992       - 508,497  1,012,073  1,670,422       - مقدما مقبوضةأقساط 

  127,200,377  1,907,430  14,502,253  56,238,799  22,413,785  32,138,110 دائنو التأمين 

  63,637,208  498,311  20,302,465  14,243,017  26,594,783  1,998,632 مطلوبات أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 34,136,742  50,678,990  71,493,889  35,313,215  2,405,741  194,028,577  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(     المخاطر المالية )تتمة(
 

 (     مخاطر السيولة )تتمة(2)
  

  
 حتى 
 شهر

 خالل
 أشهر  3 -1

 خالل
 شهر  3-12

 خالل
 سنوات 5 -1

 خالل
 سنوات 5-10 

 

  اإلجمالي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019ديسمبر  31

        

  5,751,229      -  1,281,991  2,474,011  1,995,227      - مقدما مقبوضةأقساط 

 125,719,810  2,435,476  56,556,051  17,356,169  14,552,201  34,819,913 دائنو التأمين 

  51,379,273  255,678  12,697,291  12,232,911  8,804,126  17,389,267 مطلوبات أخرى

  36,906,000      -  36,906,000      -      -      - األجل قرض طويل

  1,735,085      -  12,681  453,769  13,976  1,254,659 حسابات مكشوفة لدى البنوك

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

 53,463,839  25,365,530  32,516,860  107,454,014 2,691,154  221,491,397 

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

 

 مخاطر السوق  (3) 
 

 إن مخاطر السوق هي مخاطر أن تتقلب القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 
 

 تشمل مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت األجنبية و مخاطر أسعار والسلع ومخاطر أسعار األسهم. 
 

 ت التخفيف من مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة. قامت المجموعة بإعداد السياسات واإلجراءات لتحسين معدال
 

 مخاطر العمالت   )أ(
 

 إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 

تدرج المعامالت الرئيسية للمجموعة بالدينار الكويتي وتظهر مخاطر العمالت األجنبية بصورة رئيسية فيما يتعلق بالدوالر 

 دينار األردني واليورو والجنيه اإلسترليني. األمريكي والدينار البحريني والجنيه المصري وال
 

إن الموجودات المالية بالمجموعة بنفس العمالت وكذلك مطلوبات عقود التأمين واالستثمارات ، مما يخفف من مخاطر أسعار 

درجة بعمالت تحويل العمالت األجنبية. وبالتالي، فإن مخاطر العمالت األجنبية الرئيسية تنتج من الموجودات والمطلوبات الم

غير العمالت المتوقع استخدامها في سداد مطلوبات عقود االستثمار والتأمين. تدير المجموعة مخاطر العمالت األجنبية بكفاءة 

 من خالل األدوات المالية وكذلك عن طريق نموذج إدارة األصول واإللتزامات الخاص بالمجموعة. 
 

المالية عن طريق تصنيف فئات  البياناتلعمالت األجنبية كما في تاريخ يلخص الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر ا

 الموجودات والمطلوبات حسب العمالت الرئيسية. 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  -25

 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق  (3)
 

 مخاطر العمالت )تتمة( )أ( 

 العملة  : 2020ديسمبر  31
 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني  يورو  دينار أردني  جنيه مصري دينار بحريني دوالر أمريكي المحلية

 الموجودات
 المعادل 
 الكويتيبالدينار 

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
  دينار كويتي بالدينار الكويتي

          

 36,947,614  770,556      -      -  2,161,679  5,216,805  2,928,617  2,865,809  23,004,148 ممتلكات ومعدات

 1,275,739  125,583      -      -  149,678  62,754  159,138      -  778,586 حق االستخدام موجودات

 43,450,670  22,316,227      -      -      -  2,618,676  210,419      -  18,305,348 استثمارات في شركات زميلة

 15,104,460  6,710,182      -      -  5,292,099  476,244  2,625,935      -      - شهرة

 38,346,604      -      -      -  5,098,035  21,432,588  482,733  10,333,502  999,746 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 15,323,871      -      -      -      -      -      -  8,823,871  6,500,000 دين مالية )قروض(أوراق 

 49,022,248  20,597,888      -      -  2,590,414  141,972  3,226,684  16,125,230  6,340,060 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 31,976,268  4,116,474      -      -  1,563,369  16,756,550      -  7,919,173  1,620,702 األرباح أو الخسائر

 866,057  2,156      -      -      -      -      -      -  863,901 قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

 132,221,819  2,490,615  55,088  1,710,817  12,629,898  4,674,415  8,126,052  25,476,885  77,058,049 أقساط وأرصدة تأمين مستحقة

أرصدة مستردة من معيدي التأمين على  

 282,416,222  11,337,219  51,767  5,298,210  4,409,375  6,219,115  13,882,935 115,252,187 125,965,414 تعويضات تحت التسوية

 8,257,841  38,716      -      -  70,279  836,920  1,270,273  1,521,808 4,519,845 عقارات استثمارية

 31,179,594  2,438,038    -  1,182 4,957,107  2,471,005  2,692,091  2,077,676 16,542,495 موجودات أخرى

 114,319,805  6,742,457  328,230  1,192,223  23,796,350  7,429,766  21,284,334  18,156,544 35,389,901  محددة األجلالنقد والنقد المعادل وودائع 

 

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

 800,708,812 77,686,111 435,085 8,202,432 62,718,283 68,336,810 56,889,211 208,552,685 317,888,195 إجمالي الموجودات

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
  

 )تتمة( مخاطر السوق (3)
 

 مخاطر العمالت )تتمة(     )أ( 
 

 العملة  2020 ديسمبر   31
 اإلجمالي أخرىعمالت  جنيه إسترليني  يورو  دينار أردني  جنيه مصري دينار بحريني دوالر أمريكي المحلية

 المطلوبات
 المعادل 

 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
  دينار كويتي بالدينار الكويتي

          

          المطلوبات الناتجة من عقود التأمين

 371,219,000  20,177,134  160,659  5,595,965  15,097,055  9,569,946  26,925,736  18,417,308 275,275,197 احتياطي تعويضات تحت التسوية )مجمل(

 56,153,606  10,996,051      -      -  7,124,204  5,913,618  9,599,049  3,701,116  18,819,568 احتياطي أقساط غير مكتسبة )بالصافي( 

 33,043,624  4,114,336      -      - -  14,521,347  2,018,918  5,104,638  7,284,385 احتياطي حسابي للتأمين على الحياة )بالصافي(

احتياطي التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ 

 933,423      -      -      -      -      -      -  933,423      - عنها )بالصافي(  

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

 461,349,653 35,287,521 160,659 5,595,965 22,221,259 30,004,911 38,543,703 28,156,485 301,379,150 إجمالي المطلوبات الناتجة من عقود التأمين

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

 3,190,992  8,830      -      -      -      -  299,980      -  2,882,182 أقساط مقبوضة مقدماً 

 127,200,377  1,248,968 (13,008)  849,071  12,624,150  991,455  17,803,374  52,357,860  41,338,507 دائنو التأمين

 63,637,208  1,064,531  2,928  71,958  2,465,180  7,205,846  2,479,303  4,189,306  46,158,156 مطلوبات أخرى

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

 655,378,230 37,609,850 150,579 6,516,994 37,310,589 38,202,212 59,126,360 84,703,651 391,757,995 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق   (3)
 

 مخاطر العمالت )تتمة(  )أ( 
 

 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني  يورو  دينار أردني  جنيه مصري دينار بحريني دوالر أمريكي  العملة المحلية : 2019ديسمبر  31

 

  الموجودات
 المعادل 

 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
  دينار كويتي الكويتيبالدينار 

          

 35,215,083  4,207,638       -         -    2,240,129  4,308,253  3,539,082       -    20,919,981  ممتلكات ومعدات

 2,213,395  408,610       -         -    208,231  134,136  274,803       -    1,187,615 حق االستخدام موجودات

 43,437,290  21,387,923       -         -         -    2,226,936  166,220       -    19,656,211 استثمارات في شركات زميلة

 15,104,460       -         -         -         -         -         -         -    15,104,460 شهرة

 29,687,204  6,568,814       -         -    428  18,737,993  1,767,262  2,114,379  498,328 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 

 13,604,047       -         -         -       -       -       -    8,504,047  5,100,000 أوراق دين مالية )قروض(

 44,951,045  21,555,099       -         -    2,418,378  148,238  3,718,856  10,916,856  6,193,618 متاحة للبيعاستثمارات 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 26,329,719  3,724,324       -         -    1,423,330  11,140,595       -    8,111,625  1,929,845 األرباح أو الخسائر

 1,104,147  3,571       -         -         -         -         -         -    1,100,576 قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

 142,633,886  6,753,906  49,635  2,129,424  11,926,771  5,235,769  10,490,980  27,461,025  78,586,376 أقساط وأرصدة تأمين مستحقة

أرصدة مستردة من معيدي التأمين على  

 247,320,982  9,919,222  48,424  4,465,580  5,793,132  4,154,083  10,933,479  96,435,291  115,571,771 تعويضات تحت التسوية

 6,166,079  1,317,207       -         -    70,071  418,871       -    606,600  3,753,330 عقارات استثمارية

 28,457,095  4,631,862       -    10,639  4,732,669  3,903,941  2,682,405  1,021,792  11,473,787 موجودات أخرى

 126,942,012 9,137,492  680,676 786,258  24,743,715 3,728,989  15,402,424  13,645,168  58,817,290  النقد والنقد المعادل وودائع ألجل 

 

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

 763,166,444 89,615,668 778,735 7,391,901 53,556,854 54,137,804 48,975,511 168,816,783 339,893,188 إجمالي الموجودات

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق   (3)
 

 مخاطر العمالت )تتمة(  )أ( 
 

 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني  يورو  دينار أردني  جنيه مصري دينار بحريني أمريكيدوالر  العملة المحلية 2019  ديسمبر  31

 المطلوبات
 المعادل 

 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
 الكويتيبالدينار 

 المعادل 
 بالدينار الكويتي

 المعادل 
  دينار كويتي بالدينار الكويتي

          

          المطلوبات الناتجة من عقود التأمين

 319,935,216 25,414,086 93,821 4,848,444 14,805,408 7,320,793 22,173,754 11,553,873 233,725,037 احتياطي تعويضات تحت التسوية )مجمل(

 59,508,501 15,367,567     -      -  7,869,870 5,728,632 9,927,131     -  20,615,301 احتياطي أقساط غير مكتسبة )بالصافي( 

 26,370,500 4,509,533     -      -      -  8,514,737 1,745,341 9,729,773 1,871,116 احتياطي حسابي للتأمين على الحياة )بالصافي(

احتياطي التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها 

 2,586,940 936,940     -      -      -      -      -      -   1,650,000 )بالصافي(  

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

 408,401,157 46,228,126 93,821 4,848,444 22,675,278 21,564,162 33,846,226 21,283,646 257,861,454 عقود التأمينإجمالي المطلوبات الناتجة من 

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

 5,751,229 10,044     -      -      -      -  320,452     -  5,420,733 أقساط مقبوضة مقدماً 

 125,719,810 3,033,152 (15,321) 1,112,995  12,654,692 2,348,650 6,364,042 63,273,613 36,947,987 دائنو التأمين

 51,379,273 4,351,446     -  8,990 1,193,763 6,306,641 3,633,772 1,245,906 34,638,755 مطلوبات أخرى

 35,333,500     -      -      -      -      -      -      -  35,333,500 طويلة االجل قروض 

 1,735,085 68,585     -      -      -      -      -      -  1,666,500 حسابات مكشوفة لدى البنوك

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

 628,320,054 53,691,353 78,500 5,970,429 36,523,733 30,219,453 44,164,492 85,803,165 371,868,929 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -25
 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق  (3)
 

 مخاطر العمالت )تتمة(  )أ( 

تم إجراء التحليل التالي على أساس الحركات المحتملة المعقولة في المتغيرات الرئيسية ومع االحتفاظ بثبات كافة 

المتغيرات األخرى، حيث يوضح التأثير على األرباح )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 النقدية ذات الحساسية للعمالت األجنبية(. 
 

  2020  2019 

 
التغير في 
 المتغيرات

 التأثير 
 على األرباح

 التأثير على
  حقوق الملكية  

 التأثير 
 على األرباح

 التأثير على 
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  

       

 545,843 3,604,838  806,262 5,386,190 %5± دوالر أمريكي

 194,254 46,838  161,334 (273,192) %5± بحرينيدينار 

 118,759 1,077,159  7,099 1,499,631 %5± جنيه مصري

 120,919 730,737  129,521 1,140,864 %5± دينار أردني
 

 )ب( مخاطر أسعار الفائدة 
 

 إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 
  

تتطلب توجيهات إدارة المخاطر بالمجموعة أن يتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المحافظة على المزيج المناسب 

ً إدارة استحقاقات الموجودات  من األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تتطلب هذه التوجيهات أيضا

والمطلوبات المالية التي تحمل فائدة. ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة فيما يتعلق بالودائع ألجل التي تحمل فائدة  

 بمعدالت ثابتة.
 

 عار الفائدة. ليس لدى المجموعة تركزات جوهرية في مخاطر أس
 

تم إجراء التحليل التالي على أساس الحركات المحتملة بصورة معقولة في المتغيرات الرئيسية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات 

بعضها البعض ينطوي على تأثير كبير من حيث باألخرى ثابتة، حيث يوضح التأثير على األرباح. إن ارتباط المتغيرات 

على مخاطر أسعار الفائدة، ولكن توضيح التأثير نتيجة التغيرات في المتغيرات يحتاج إلى تغيير تحديد التأثير النهائي 

 المتغيرات على أساس مستقل. يجب مالحظة أن الحركات في هذه المتغيرات غير متماثلة. 
 

 2020  2019 

 العملة 
 التغير في
 المتغيرات

 التأثير على األرباح
  قبل الضرائب 

 التغير في
 المتغيرات

 التأثير على األرباح
 قبل الضرائب 

  
  دينار كويتي

 
 دينار كويتي

      

 123,821 نقطة أساسية+50  135,925 نقطة أساسية +50 دينار كويتي

 181,333 نقطة أساسية+50  143,629 نقطة أساسية +50 دوالر أمريكي

 58,711 أساسيةنقطة +50  59,707 نقطة أساسية +50 دينار بحريني

 275,863 نقطة أساسية+50  282,954 نقطة أساسية +50 عمالت أخرى
 

 إن الطريقة المستخدمة الستخالص معلومات الحساسية والمتغيرات الجوهرية لم تتغير عن السنة السابقة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -25
 

 )هـ(    المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق  (3)
 

 )ج( مخاطر أسعار األسهم 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم فيما يتعلق باستثمارات األسهم. تصنف استثمارات األسهم إما كاستثمارات مدرجة 

 )بما في ذلك أوراق التداول( واستثمارات متاحة للبيع.  األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل 
 

إلدارة مخاطر أسعار األسهم الناتجة من استثمارات األسهم، تقوم المجموعة بتنويع المحفظة المالية. يتم تنويع المحفظة المالية 
 وفقاً للحدود الموضوعة من قبل إدارة المجموعة واستراتيجية وسياسة االستثمار. 

 

 لتالية:  تتحدد درجة الحساسية لمخاطر أسعار األسهم على أساس االفتراضات ا
 

 2020  
% 

2019  
% 

   

 %16 %2 سوق الكويت

 %12 (%5) باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

 (%2) (%8) منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 %15 %14 األسواق العالمية األخرى
 

. 2019و  2020إلى ديسمبر  يناير  من  عام بداية  تم تحديد النسب المذكورة أعاله استناداً إلى متوسط حركات السوق على مدى  
المالية. يوضح التحليل تأثير   البياناتتم تحديد تحليالت الحساسية التالية على أساس التعرض لمخاطر أسعار األسهم في تاريخ  

 التغيرات في أسعار األسهم وفقاً الفتراضات حساسية مخاطر أسعار األسهم الموضحة أعاله.  
 

 حقوق الملكية  ربح السنة 

 2020  2019  2020  2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

        

 1,044,648  662,530        -        - استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
       -        -  (45,253)  (289,627) األرباح أو الخسائر

 

 يعرض الجدول التالي التركزات الجغرافية لألدوات المالية التي تتعرض لمخاطر أسعار األسهم: 
 

  2020 ديسمبر  31
دول مجلس 

 التعاون الخليجي

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

 اإلجمالي أوروبا أفريقيا

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     

   15,004,816  6,264,100  2,873,919  5,866,797 للبيعاستثمارات متاحة 

األرباح أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسائر

              

275,827  
           

3,886,619  
                       

-    4,162,446   
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,142,624  6,760,538  6,264,100  19,167,262   

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

 2019ديسمبر  31
دول مجلس 

 التعاون الخليجي

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

 اإلجمالي أوروبا أفريقيا

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

  11,433,900  30,917  2,972,629 8,430,354 متاحة للبيعاستثمارات 

األرباح أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  4,844,468    -  4,485,751 358,717 الخسائر

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 8,789,071 7,458,380 30,917 16,278,368 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة   -26
 

تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 

الموافقة على سياسات أسعار  للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ملموسا. يتم 

 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. 
 

 المجمع هي كما يلي: الدخلمع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان  المعامالت
 

 2020  2019 

 تعويضات أقساط  تعويضات أقساط 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

      

 13,100 296,896  22,792 209,545 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

 1,254,900 3,381,297  1,286,728 4,516,787 أطراف أخرى ذات عالقة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

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

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 األرصدة مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:
 

 2020 
 

2019 

 

المبالغ 
 المستحقة 
 من أطراف 
 ذات عالقة

المبالغ 
 المستحقة 
 إلى أطراف 
 ذات عالقة

 

 المبالغ
 المستحقة 

 من أطراف 
 ذات عالقة

 المبالغ 
 المستحقة 

 إلى أطراف 
 ذات عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي 
 

 دينار كويتي دينار كويتي

   
 

  

 150 330,964  2,868 56,562 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 

 1,108,589 1,042,903  542,609 1,514,696 أطراف أخرى ذات عالقة  
 ────── ──────  ────── ────── 
 1,571,258 545,477  1,373,867 1,108,739 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 إضافة إلى األرصدة أعاله، قامت المجموعة بالتعامل مع أطراف ذات عالقة من خالل نشاطها االستثماري كما يلي:
 

تحتفظ المجموعة ببعض الودائع وحسابات تحت الطلب لدى شركات ذات عالقة تخضع للسيطرة المشتركة بمبلغ  (أ

تحتفظ المجموعة بسندات صادرة من قبل  كما دينار كويتي(.  29,194,150: 2019دينار كويتي ) 6,550,178

 4,816,500: 2019كويتي ) دينار 4,821,000شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة أخرى ذات عالقة بمبلغ 

  دينار كويتي(.
 

   مكافآت موظفي اإلدارة العليا

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

    

 584,892 247,578  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 154,301 600,392  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ────── ────── 
  847,970 739,193 
  ══════ ══════ 
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 الشركات التابعة   -27
 

 تتضمن البيانات المالية المجمعة الشركات التابعة التالية: 

 الشركة
 بلد

  % نسبة الملكية التأسيس
 طبيعة النشاط % نسبة الملكية 

  2020  2019  

          

  اجمالي% غير مباشر مباشر  اجمالي% غير مباشر مباشر  

 %99.80      - %99.80  %99.80      - %99.80 الكويت )مقفلة( شركة الخليج للتأمين وإعادة التامين ش.م.ك

التأمين على الحياة والتأمين الصحي و 

 تأمين أخطار عامة
          

 %92.69 %0.18 %92.51  %92.69 %0.18 %92.51 لبنان شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل

تأمين أخطار عامة وتأمين على الحياة 

 وعمليات إعادة التأمين
          

 تأمين أخطار عامة %99.00      - %99.00  %99.00      - %99.00 مصر شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين ش.م.م. 
          

 أخطار عامة وتامين على الحياةتأمين  %54.35 %15.39 %38.96  %54.35 %15.39 %38.96 سوريا الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.س.
          

 تأمين أخطار عامة  %56.12      - %56.12  %56.12      - %56.12 البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
          

 أخطار عامةتأمين  %90.44      - %90.44  %90.44      - %90.44 األردن شركة الشرق العربي للتأمين ش.م.أ.
          

 تأمين تكافلي على الحياة %61.31 %50.75 %10.56  %61.31 %50.75 %10.56 مصر حياة ش.م.م. -الشركة المصرية للتأمين التكافلي 
          

 تأمين أخطار عامة و تأمين علي الحياه %79.87      - %79.87  %79.87      - %79.87 العراق شركة دار السالم للتأمين
          

 تأمين أخطار عامة %51.00 %2.00 %49.00  %51.00 %2.00 %49.00 الجزائر (2A) الشركة الجزائرية للتامينات
          

)ايه أس( سيجورتا  جلفشركة   تأمين أخطار عامة %99.22      - %99.22  %99.22      - %99.22 تركيا 
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 )تتمة( الشركات التابعة   -27
 

 لطرف مادي:شركة تابعة مملوكة 

هما  (2A) الشركة الجزائرية للتاميناتو الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.وصلت المجموعة إلى أن ت

الشركتين التابعتين فقط ذاتا حصص مسيطرة تعتبر مادية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة. وفيما يلي المعلومات 

 المالية للشركات التابعة التي تمتلك حصص غير مسيطرة مادية:
 

 األرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة المادية: 

 

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

 
   

 15,444,507 16,275,089 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
 

 

 

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

 
   

 3,202,357 3,975,140 (2A) الشركة الجزائرية للتامينات
 

 ربح موزع على الحصص غير المسيطرة المادية

  

2020 
 دينار كويتي 

2019 
 دينار كويتي 

 
    

 1,056,098 1,462,066  الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

 474,349 (151,293)  (2A) الشركة الجزائرية للتامينات
 

تستند تلك المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت بين    فيما يلي ملخص المعلومات المالية لهذين الشركتين .

 شركات المجموعة والتعديالت المتعلقة بالتجميع
 

 2020  2019 

 

الشركة البحرينية 
الكويتية للتأمين 

 ش.م.ب.

الشركة 
الجزائرية 
 (2A) للتامينات

الشركة البحرينية  
الكويتية للتأمين 

 ش.م.ب.
الشركة الجزائرية 

 (2A) للتامينات

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
 

   

 

  

        بيان الدخل

 7,882,444 30,675,493  8,644,636 31,136,494 إيرادات 

 6,914,384 28,268,706  8,187,753 25,497,677  مصروفات 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 968,060 2,406,787  456,883 5,638,817 ربح السنة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 968,060 2,122,727  456,883 5,638,817 إجمالي اإليرادات الشاملة 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      بيان المركز المالي 

 23,358,232 167,192,326  21,826,376 163,072,927 إجمالي الموجودات 

 (15,245,701) (134,437,964)  (15,290,954) (128,444,710) إجمالي المطلوبات 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 8,112,531 32,754,362  6,535,422 34,628,217 إجمالي حقوق الملكية

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

  



   وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

  المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 نتائج حاملي الوثائق حسب بند األعمال والصندوق -التأمين التكافلي   -28
 

تباشر المجموعة )مدير صندوق التكافل( أعمالها نيابة عن حاملي الوثائق وتقدم األموال إلى عمليات حاملي الوثائق كيفما 
قبل حاملي الوثائق في حالة حدوث عجز   عن االلتزامات المتكبدة من المسؤولومتى لزم ذلك. إن مدير صندوق التكافل هو 

ً بجميع الموجودات الخاصة بحاملي الوثائق وعمليات  في حقوق حاملي الوثائق وتم تصفية العمليات. يحتفظ المدير فعليا
التي   تلك الموجودات والمطلوبات وكذلك نتائج أعمال حاملي الوثائق حيث أنالمساهمين وسندات ملكية تلك الموجودات، 

تم عرضها كمستحق من حاملي وثائق صندوق التكافل في بيان   ق بحاملي وثائق محددين بموجب عقد والمبالغ ذات الصلةتتعل
 المركز المالي للشركة األم والتفاصيل مفصح عنها أدناه.

 

لخاص بشركتها تتكون أعمال التكافل في المجموعة من وحدات التأمين التكافلي التي أسستها الشركة األم وصندوق التكافل ا
 الشركة المصرية للتأمين التكافلي )ش.م.م.(.التابعة 

 

 نتائج حاملي وثائق التأمين التكافلي حسب بند األعمال:
 

 يلخص الجدول التالي نتائج حاملي وثائق التأمين التكافلي المجمعة حسب بند األعمال والصندوق:
 

 :2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 بحري 
 سيارات ممتلكات وطيران

 األعمال
 الهندسية 

 حوادث 
 عامة

الحياة 
 المجموع والصحي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

 38,422,897 24,611,210 2,323,252 1,108,224 7,265,962 2,706,626 407,623 أقساط مكتتبة
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

)العجز( الفائض من  
 1,285,298 818,021 71,380 34,657 210,239 154,905 (3,904)  عمليات التأمين

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

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

 بحري 
 سيارات ممتلكات وطيران

 األعمال
 الهندسية 

 حوادث 
 المجموع الحياة والصحي عامة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

 32,852,750 20,289,889 1,880,464 897,253 7,026,574 2,336,917 421,653 أقساط مكتتبة

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

الفائض من عمليات 
 1,459,550 574,796 43,562 48,336 14,868 692,324 85,664 التأمين

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

 
 2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 991,535 2,663,233 (19وثائق )إيضاح الحاملي إلى  ةلغ مستحقامب
  ══════ ══════ 



   وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 القيمة العادلةقياس  -29
 

 : المدرجة بالقيمة العادلة للموجودات لدى المجموعةيبين الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة 
 

 :2020ديسمبر  31كما في للموجودات اإلفصاحات الكمية للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة 
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 

 

 المجموع تاريخ التقييم

أسعار معروضة 

في أسواق 

 نشطة

 (1)مستوى: 

مدخالت هامة 

 معروضة

 (2)مستوى: 

مدخالت هامة 

 معروضة

 (3)مستوى: 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار   

      موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

      استثمارات متاحة للبيع:

      -      - 15,004,816  15,004,816 2020ديسمبر  31 أوراق مالية مسعرة

 5,955,628 18,944      -  5,974,572 2020ديسمبر  31 أوراق مالية غير مسعرة

      -      - 206,524  206,524 2020ديسمبر  31 صناديق مدارة مسعرة

      -      - 27,464,847  27,464,847 2020ديسمبر  31 سندات مسعرة

 20,345 351,144      -  371,489 2020ديسمبر  31 صناديق مدارة غير مسعرة
      

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 :األرباح أو الخسائرخالل 

     

      محتفظ بها للمتاجرة:

      -      - 4,162,446 4,162,446 2020ديسمبر  31 أوراق مالية مسعرة

 مصنفة عند االعتراف المبدئي

      -      - 27,813,822 27,813,822 2020ديسمبر  31 وراق مالية مسعرةألصناديق مدارة 

      

 ممتلكات ومعدات
     

      - 16,117,322      -  16,117,322 2020ديسمبر  31 أراضي 

      - 17,860,541      -  17,860,541 2020ديسمبر  31 مباني

      

      - 8,257,841      -  8,257,841 2020ديسمبر  31 عقارات استثمارية
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

  123,234,220 74,652,455 42,605,792 5,975,973 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( القيمة العادلةقياس  -29
 

 :2019ديسمبر  31كما في للموجودات اإلفصاحات الكمية للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة 
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 
 

 المجموع تاريخ التقييم

أسعار معروضة 

 في أسواق نشطة

 (1)مستوى: 

مدخالت هامة 

 معروضة

 (2)مستوى: 

مدخالت هامة 

 معروضة

 (3)مستوى: 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار   

      موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

      استثمارات متاحة للبيع:

      -      - 11,433,900 11,433,900 2019ديسمبر  31 أوراق مالية مسعرة

 5,632,027 20,192 240,990  5,893,209 2019ديسمبر  31 أوراق مالية غير مسعرة

      -      - 221,438  221,438 2019ديسمبر  31 صناديق مدارة مسعرة

      -      - 26,725,541  26,725,541 2019ديسمبر  31 سندات مسعرة

 22,443  654,514      -  676,957 2019ديسمبر  31 صناديق مدارة غير مسعرة
      

      

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 :األرباح أو الخسائرخالل 

 
    

      محتفظ بها للمتاجرة:

      -      - 4,844,468 4,844,468 2019ديسمبر  31 أوراق مالية مسعرة

      :مصنفة عند االعتراف المبدئي

      -      - 21,485,251 21,485,251 2019ديسمبر  31 وراق مالية مسعرةألصناديق مدارة 
      

      ممتلكات ومعدات

      - 15,913,719      -  15,913,719 2019ديسمبر  31 أراضي 

      - 16,199,334      -  16,199,334 2019ديسمبر  31 مباني

 
         

      - 6,166,079      - 6,166,079 2019ديسمبر  31 عقارات استثمارية

 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

 109,559,896 64,951,588 38,953,838 5,654,470 

 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



   وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( القيمة العادلةقياس  -29
 

 يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للمستوى الثالث من الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة. 
 

   

 في 
 يناير   1

2020 

المحول من 
إلى  3المستوى 
 2المستوى 

خسائر   
 مسجلة 

 في بيان الدخل
 المجمع

 أرباح مسجلة 
 في بيان الدخل

 المجمع الشامل

صافي 
المشتريات و 
 االستبعادات 

 في 
 ديسمبر 31
 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       

       متاحة للبيع: استثمارات

 5,955,628 1,307,300 (175,199) (808,500)     - 5,632,027 أسهم غير مسعرة

 20,345     - (2,098)     -     - 22,443 صناديق مدارة غير مسعرة

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

 5,654,470 -     (808,500) (177,297) 1,307,300 5,975,973 

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

       

   

 في 
 يناير  1

2019 

المحول من 
إلى  3المستوى 
 2المستوى 

خسائر  مسجلة  
 في بيان الدخل

 المجمع

أرباح  مسجلة 
 في بيان الدخل
 الشامل المجمع

صافي 
المشتريات و 
 االستبعادات 

 في 
 ديسمبر 31
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       

       متاحة للبيع: استثمارات

 5,632,027 (138,774)     -     -     - 5,770,801 أسهم غير مسعرة

 22,443 (18,371)     - (14,836)     - 55,650 صناديق مدارة غير مسعرة

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

 5,826,451 -     (14,836) -     (157,145) 5,654,470 

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

 بيان المدخالت الهامة المعروضة لتقييم الموجودات المالية:

تم تقييمها استناداً إلى أحدث والتي ، سوق األوراق الماليةفي  أوراق مالية غير مدرجةغير المسعرة  األوراق الماليةتمثل 

األسعار التجارية، المعدلة بالخسارة اإلضافية لالنخفاض في القيمة المسجلة. إن المجموعة على ثقة من تحقيق المبالغ المتبقية، 

 وترى بأنها تقديرات معقولة للقيمة العادلة. 

  

ً لطريقة صافي قيمة  ةالصناديق المدارة غير المسعر يتم تقييم ، باستخدام أحدث البيانات المالية المتاحة الموجوداتوفقا

 ، حيث تم تقييم األصول المتضمنة فيها.للصناديق



   وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 إدارة رأس المال  -30
 

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي 

 تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون. 
   

افظة على  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمح

المساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو   هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى

 شراء /بيع أسهم خزينة.
 

  2020ديسمبر  31لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 

 وعلى مستوى كل شركة من شركاتها التابعة.وتراقب المجموعة رأسمالها على مستوى المجموعة  .2019ديسمبر  31و
 

افي الدين مقسوما على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.  تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وهو ص

تُدرج المجموعة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك )مثل القروض والحسابات المكشوفة لدى البنك( وأوراق الدين 

 المالية الصادرة )إن وجدت( ضمن صافي الدين. يتضمن رأس المال حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.  
 

 ديسمبر. 31فيما يلي معدل اإلقراض للمجموعة كما في 
 

 

2020   
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   التسهيالت االئتمانية

 37,068,585      - وقروض طويلة األجل حسابات مكشوفة لدى البنك
  ───────  ─────── 

 37,068,585      - صافي الدين
 ═══════ ═══════ 

 108,802,359 117,402,404 الملكية العائدة لمساهمي الشركة األمحقوق 
  ───────  ─────── 

 145,870,944 117,402,404 اجمالي رأس المال وصافي الدين
  ───────  ─────── 

 %25.4 %0 معدل اإلقراض
 ═══════ ═══════ 
  

كل دولة  لقوانينوفقاً  الوثائقلحاملي مقابل األموال المخصصة عادة مراجعتها إن المطلوبات الناتجة من عقود التأمين يتم 

التي تم تطويرها على مستوى  الكافيمراقبتها على أساس دوري من خالل طريقة التزام األصل تعمل فيها المجموعة ويتم 

 الشركة األم والشركات التابعة. 
 

 كما يتم مراقبة التأمين ودائني معيدي التأمين مقابل التأمين واألرصدة المستردة من معيدي التأمين.
 

)إن وجد( للعلم   مخالفةعن اي    غ اإلدارة العليا مباشرةً ويبجب أن يتم إبال  السابقة على أساس دوري  المعدالتيتم مراقبة كافة  

 . واتخاذ الالزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وشركاتها التابعةالخليج للتأمين ش.م.ك.ع.  مجموعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  2020ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في
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 19-تأثير كوفيد  -31
 

اضطرابات حدوث وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في  2020في أوائل سنة  المستجدتم تأكيد وجود فيروس كورونا 

هت العديد في جميع أنحاء العالم، واج  19-كوفيدوالنشاط االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع لفيروس    أعمال الشركاتفي  

نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومات  جوهرية يقنتعدم عوامل اضطرابات و األعمال وقطاعات ية االقتصاد من القطاعات

 قياس النطاق الفعلي للتأثير. للغايةمن الصعب ف تاريخه، واعتباًرا من. هأو تأخير انتشارالفيروس الحتواء 
 

 إمكانية استرداد المدينين
 االقتصاد نتيجة لتعطل العمليات.  ضمن قطاعلشركات  في امخاطر االئتمان    جوهريارتفاع  إلى    19-كوفيدأدى تفشي فيروس  

 

ً على ماداستناداً إلى اإلدارة، لم تحدد المجموعة تأثيراً   استرداد األرصدة المدينة للسنة المنتهية في إمكانيةيا

 .2020 ديسمبر 31
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 اضطراب كبير في السوق وتقلب األسعار في أسواق المال العالمية. حدوث إلى  19-كوفيدأدى تفشي فيروس 

 

راقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت ت

 بين المشاركين في السوق في إطار السيناريو الحالي.
 

 31ات المالية للسنة المنتهية في ياً على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبماداستناداً إلى اإلدارة، لم تحدد المجموعة تأثيراً 

 المالية المتاحة للبيع. في البيانات المالية المجمعة ضمن الموجوداتباستثناء ما تم اإلفصاح عنه  2020ديسمبر 
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
لتعكس الظروف االقتصادية   ،العادلة للعقاراتنظراً لتباطؤ حركة سوق العقارات، قد يلزم إجراء تعديالت لتعديل القيمة 

 الحالية. 
 

سوق العقارات بشأن استناداً إلى اإلدارة، ال يزال األمر في مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول التوقعات 

يمة العادلة  لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على الق  .19-كوفيدالوضع في ضوء فيروس    فاقموكيف سيت  2020خالل سنة  

تضمن أن األسعار وس ،باستمرار . ستراقب المجموعة السوق2020 ديسمبر 31ة المنتهية في سنللعقارات االستثمارية لل

 المستخدمة من قبل المجموعة تمثل تمثياًل دقيقًا للقيمة العادلة. 
 

 تعويضات تحت التسوية
ة  سني على مركز المخاطر وأرصدة المخصصات للتعويضات تحت التسوية للمادتوقعت المجموعة عدم وجود أي تأثير 

وإعادة النظر في   جائحةالمطالبات والتطورات حول الخبرتها بمراقبة  المجموعة . ستواصل2020 ديسمبر 31المنتهية في 

 .المستقبلية مجمعةالبيانات المالية الاالفتراضات والمنهجيات في فترات 
 

 مبدأ االستمرارية  31.1

قامت المجموعة بإجراء تقييم لما إذا كانت ستعمل على أساس مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وكافة  

المستقبلي ورأس المال المعلومات المتاحة حول المخاطر وعوامل عدم التيقن المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تشمل األداء  

في التصاعد، ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة   19-والسيولة لدى المجموعة. قد يستمر تأثير فيروس كوفيد

لديها موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي وأن وضع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية ال يزال غير متأثر إلى حد  

. نتيجة لذلك، تم إعداد البيانات المالية المجمعة بشكل مناسب على أساس مبدأ 2019ديسمبر  31 ر منذكبير ولم يتغي

 االستمرارية.

 




