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  المجمعة المالية المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات 

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

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

تغيرات في حقوق الملكية الوالدخل والدخل الشامل  اتوبيان 2020 مارس 31كما في  ا معًا بـ "المجموعة"(التابعة )يشار إليه

هي المسؤولة    األم  إن إدارة الشركةأشهر المنتهية بذلك التاريخ.    الثالثةلفترة  المتعلقة به    ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحليالنقدية    التدفقاتو

.  "ي"التقرير المالي المرحل  34وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  المجمعة    عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 .المجمعة المرحلية المكثفةإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية 
 

 نطاق المراجعة
 مستقلال مراقب الحساباتالمنفذة من المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

إلى   رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة المالية المرحلية المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات  "للمجموعة

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم

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

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

 النتيجة
المرفقة لم يتم  المجمعة  المالية المرحلية المكثفةاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات 

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

  مخالفات لقانون الشركات رقم ة. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أياألم لشركةل

 األم لنظام األساسي للشركةلعقد التأسيس ولأو ، اوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له،  2016لسنة  1

ً مادي اً وجه قد يكون له تأثير على 2020مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةفترة خالل  ،والتعديالت الالحقة لهما على نشاط  ا

   أو مركزها المالي. األم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 

 2020أغسطس  12
 

 الكويت
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  بيان الدخل

  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 المنتهية في الثالثة أشهر
  مارس  31

  2020 2019  
  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

     اإليرادات:

  45,248,605 33,991,305  مجمل األقساط المكتتبة

  (5,579,997) (5,826,772)  أقساط مسندة لمعيدي التأمين 

 
 ──────── ────────  

  39,668,608 28,164,533  صافي األقساط المكتتبة

  (13,933,551) (12,935,125)  الحركة في أقساط غير مكتسبة 

  ──────── ────────  

  25,735,057 15,229,408  صافي األقساط المكتسبة 

  1,694,601 1,682,069  إيرادات عموالت من عمليات إعادة التأمين المسندة 

  99,555 77,610  رسوم إصدار وثائق 

  3,526,495 2,086,413 5 إيرادات استثمار

  162,531 190,608  عقارات استثماريةإيرادات تأجير من 

  40,249 99,462  إيرادات أخرى 

  ──────── ────────  

  31,258,488 19,365,570  إجمالي اإليرادات 

  ──────── ────────  

     المصروفات:

  (13,373,407) (10,736,975)  صافي التعويضات المتكبدة 

  (3,196,948) (2,791,941)  عموالت وتكاليف حيازة أقساط

  (7,654,000) 253,000  الحركة في االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياة

  (408,214) (272,792)  استحقاق وإلغاءات وثائق التأمين على الحياة  

  (28,188) (22,198)  مصروفات تشغيل عقارات استثمارية

  (1,675,819) (1,741,491)  ت إدارية  وفامصر

  (1,023,965) (734,700) 6 خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

  (200,000)     -  خسارة انخفاض قيمة مدينين

  ──────── ────────  

  (27,560,541) (16,047,097)  إجمالي المصروفات

  ──────── ────────  

  3,697,947 3,318,473  شركات زميلة نتائج حصة فيالربح قبل ال

  (338,979) 378,148  حصة في نتائج شركات زميلة

  ──────── ────────  

وضريبة دعم  قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ربح الفترة
  3,358,968 3,696,621  والزكاة العمالة الوطنية

     

  (27,101) (32,102)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  (78,841) (89,727)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

  (31,536) (35,891)  الزكاة

  ──────── ────────  

  3,221,490 3,538,901   الفترةربح 

  ═════════ ═════════  

     الخاص بـ:

  3,101,295 3,295,566  مساهمي الشركة األم

  120,195 243,335  المسيطرةالحصص غير 

  ──────── ────────  

  3,538,901 3,221,490  

  ═════════ ═════════  

  فلس 15.78 فلس 16.77 3 ربحية السهم األساسية والمخففة

  ═════════ ═════════  
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 )غير مدقق(المجمع الشامل المرحلي المكثف  الدخلبيان 

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

  

 ثة أشهر المنتهية فيثالال
  مارس  31

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي

2019 

  دينار كويتي

     

     

  3,221,490 3,538,901  ربح الفترة

     

     إيرادات شاملة أخرى/)خسائر( 

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

     

     موجودات مالية متاحة للبيع:

  (1,863,848) (5,068,951)  خسارة غير محققة خالل الفترة 

  1,023,965 734,700 6 نتيجة انخفاض القيمة المجمعالمرحلي المكثف  إعادة إدراج إلى بيان الدخل

  (2,047,293) (796,439) 5 نتيجة البيع المجمعالمرحلي المكثف  إعادة تصنيف إلى بيان الدخل

 

 ─────── ───────  

  (2,887,176) (5,130,690)  من موجودات مالية متاحة للبيع الخسائر صافي

     

     تحويل عمالت أجنبية:

  28,377 539,080  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  (9,789) 4,877  حصة في فروق تحويل عمالت أجنبية لشركات زميلة

  ─────── ───────  

  18,588 543,957  صافي تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

     

  (2,868,588) (4,586,733)  شاملة أخرى للفترة خسائر

  ─────── ───────  

  352,902 (1,047,832)  اإليرادات الشاملة للفترة  )الخسائر( إجمالي

 
 ═════════ ═════════  

     ـ:الخاص ب

  185,105 (1,239,266)  مساهمي الشركة األم   

  167,797 191,434  الحصص غير المسيطرة  

  ─────── ───────  

  (1,047,832) 352,902  

  ═════════ ═════════  
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   )غير مدقق( المجمعبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف 

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 رأس 

 المال 
 احتياطي
 إجباري

  احتياطي
 اريياخت

 احتياطي 
 اختياري خاص

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

 ةاحتياطي القيم
 العادلة 

 احتياطي
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 أرباح
 مرحلة

 احتياطي 
 آخر  

اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص  
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية  

 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 119,255,418 10,007,611 109,247,807 137,004 25,544,117 126,842 8,244,101 1,474,675 (1,278,932)  15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ( مدقق ) 2020يناير  1كما في 

 3,538,901 243,335 3,295,566     - 3,295,566     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

  شاملة أخرى)خسائر( إيرادات  

     -     -     -     -     -     - للفترة
 

(5,073,912) 
 

539,080 -     -     
 

(4,534,832) 
 

(51,901) 
 

(4,586,733) 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

 

(5,073,912) 

 

539,080 

 

3,295,566 -     

 

(1,239,266) 

 

191,434 

 

(1,047,832) 

التغير في نسبة الملكية في شركة  

     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة 

 

2,007 

 

2,007 

 

(4,913) 

 

(2,906) 

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

 118,204,680 10,194,132 108,010,548 139,011 28,839,683 665,922 3,170,189 1,474,675 (1,278,932)  15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2020مارس  31كما في 

 

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

 
 رأس 

 المال 
 احتياطي
 إجباري

 احتياطي 
 اختياري

 احتياطي 
 اختياري خاص

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

احتياطي القيمة 
 العادلة 

 احتياطي
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 أرباح
 مرحلة

 احتياطي 
 آخر  

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 يتير كودينا كويتيدينار  دينار كويتي 
              

 115,323,468 9,402,909 105,920,559 121,193 23,179,885 12,322 8,411,416 1,474,675 (1,278,932) 14,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ( مدقق ) 2019يناير  1كما في 

 3,221,490 120,195 3,101,295     - 3,101,295     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

شاملة أخرى    ( إيراداتخسائر)

     -     -     -     -     -     - للفترة

 

(2,944,567) 

 

28,377 -     -     

 

(2,916,190) 

 

47,602 

 

(2,868,588) 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

 352,902 167,797 185,105     - 3,101,295 28,377 (2,944,567)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

 (6,879,275)     - (6,879,275)     - (6,879,275)     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح نقدية

التغير في نسبة الملكية في شركة  

     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة 

 

11,225 

 

11,225 

 

(22,284) 

 

 (11,059) 

 

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

 9,548,422 99,237,614 132,418 19,401,905 40,699 5,466,849 1,474,675 (1,278,932)  14,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000   2019 مارس 31في  الرصيد

108,786,036 

 
 

 

 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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6 
 

 )غير مدقق(المجمع بيان التدفقـات النقديـة المرحلي المكثف 

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

  

 ة في أشهر المنتهي الثالثة
 مارس   31 

  2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات 

    أنشـطة التشغيل 

 قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية ربح الفترة
 3,358,968 3,696,621   والزكاة

    بصافي التدفقات النقدية:  قبل الضرائب ربح التعديالت لمطابقة 

 68,245 70,520  ممتلكات ومعدات هالك است  

 338,979 (378,148)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (2,047,293) (796,439) 5 ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 1,023,965 734,700 6 خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (783,083) (1,061,032) 5 إيرادات فوائد من سندات وودائع محددة األجل 

 (646,319) (184,779) 5 إيرادات توزيعات أرباح 

 200,000     -  خسارة انخفاض قيمة مدينين

 71,660 70,694  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 ──────── ──────── 

 
 2,152,137 1,585,122 

    التعديالت على رأس المال العامل: 

 (12,457,631) (9,718,373)  ن واقساط مستحقة ن عقود إعادة التأميأرصدة مدينة ناتجة م

 (11,488,025) (325,649)  حصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية

 435,395 8,799,335  أقساط وأرصدة تأمين مستحقة

 (3,703,451) (3,399,283)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 36,814,021 14,502,198  التأمين  ت عقود التأمين وإعادةصافي التغير في مطلوبا

 (4,255,642) (7,509,842)  دائنو التأمين وإعادة التأمين

 (528,218) 845,375  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (62,261) (87,144)  أقساط مقبوضة مقدما  
  ──────── ──────── 

 6,339,310 5,258,754  ات التدفقات النقدية الناتجة من العمليصافي 

 (1,147) (7,157)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة    
  ──────── ──────── 

 6,338,163 5,251,597  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار 

 (14,968) (93,013)  شــراء ممتلكات ومعدات

 (2,386,110) (1,615,139)  شراء موجودات مالية متاحة للبيع

     - (2,000,000)  االستحقاقشراء موجودات مالية محتفظ بها حتى 

 6,013,715 2,264,875  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 53,913     -  متحصالت من استثمار في شركات زميلة

 75,499 4,999  لتأمين على الحياةولة بضمان حاملي وثائق اصافي الحركة في قروض مكف

 (3,576,191) (3,772,526)  ل، بالصافي ودائع محددة األج

 514,271 49,962  توزيعات أرباح مستلمة

 496,854 632,321  ألجل مستلمةمحددة اعلى سندات وودائع  إيرادات فائدة

 (11,059) (2,906)  حصص غير مسيطرة في شركة تابعة حيازة
  ──────── ──────── 

 1,165,924 (4,531,427)  أنشطة االستثمار الناتجة من( المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
  ──────── ──────── 
    

    أنشطة التمويل

 (5,330) (14,811)  توزيعات أرباح مدفوعة
  ──────── ──────── 

 (5,330) (14,811)  مة في أنشطة التمويل صافي التدفقات النقدية المستخد
  ──────── ──────── 

 9,039 (77,655)  تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  ──────── ──────── 

 7,507,796 627,704  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

 3,435,050 7,284,987 4 يناير  1في كما النقد والنقد المعادل 
  ──────── ──────── 

 10,942,846 7,912,691 4 مارس 31في كما النقد والنقد المعادل 
  ═════════ ═════════ 



 التابعة شركاتهاالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و
 

 غير مدققة()المجمعة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إ
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  معلومات حول الشركة 1
  
 1961  لسنة  24قانون شركات ووكالء التأمين رقم  ل  وفقا   1962تم تسجيلها في عام  هي شركة مساهمة كويتية األم  الشركة  

وإعادة التأمين بمختلف أنواعها طبقا لما هو منصوص عليه في  أنشطة التأميناألم  ركةالش وتزاول والتعديالت الالحقة له.

شارع أحمد الجابر وعنوانها البريدي هو  للشركة األمالرئيسي المسجل  المكتبوان . إن عنالنظام األساسي للشركة األم

 الكويت. ،13017الصفاة  ،1602 .بص.المسجل هو 
 

 "( األم للشركـة األهليـة للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة المرحلية المكثفة المجمعةـومات الماليـة تم التصريـح بإصـدار المعل

البحرين  - )مقفلة(لقابضة ش.م.ب. االتحاد التجاري ا، وشركة ش.م.ك.ع. إعادة التأمين الكويتية شركة –التابعة  شركاتهاو

 اإلدارة بتاريخمجلس  من قبل 2020مارس  31ـي نتهيـة فأشهر الم الثالثة لفترة "المجموعة"( بـ )يشار إليها معا  

 .2020أغسطس  12
 

 اجتماع   في  مساهمي الشركة األممن قبل    2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المجمعة للمجموعة  تم اعتماد البيانات المالية

  . 2020 ابريل 27بتاريخ  المنعقدالجمعية العمومية السنوية 
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية يرات في تغالو اإلعدادأساس  2
 

وفقا  لمعيار المحاسبة   2020مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثةلفترة    المرحلية المكثفة المجمعةتم إعداد المعلومات المالية  ي

 ". ةالمرحلي ةرير الماليا"التق 34الدولي 
 

 العملة الرئيسية للشركة األم.  الذي يمثلر الكويتي تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالديناي
 

، سنويةإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية 

 . 2019ر ديسمب 31ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 المجموعةمعايير جديدة وتفسيرات وتعديالت مطبقة من قبل  2.1

مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات   المجمعة  إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة

ثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما ستبا، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةالسنوية  المجمعة المالية

 بعد. . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر 2020يناير  1في 
 

لية الما المعلوماتولكن ليس لها تأثير على  2020 سنةتسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 

 لمرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. ا
 

 : تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات   13يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية  

عا  لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات. معان متاء جوهري يجى مدخالت وإجرنتتضمن كحد أدكأعمال، ال بد وأن 

تحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصول  إضافة إلى ذلك، أوضح التعديل أن األعمال قد ت

عة ولكنها قد تؤثر جموللمالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلى المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على 

 على الفترات المستقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لدمج األعمال. 
 

: تعديل 39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7يالت على المعيار الدولي للتقارير المالية تعد
 سعر الفائدة األساسي

األدوات المالية: االعتراف والقياس  39ومعيار المحاسبة الدولي  9ية ار الدولي للتقارير المالتقدم التعديالت على المعي
بعض اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل سعر الفائدة األساسي. وتتأثر عالقة  

التدفقات النقدية القائمة على سعر الفائدة األساسي لبند التحوط   وقيمة  بشأن توقيتدم تيقن  التحوط إذا نتج عن التعديل حالة ع
ة حيث أنه مجموعلل المجمعة أو أداة التحوط. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 .ليس لديها أي عالقات تحوط ألسعار الفائدة
 

 ريف المعلومات الجوهرية: تع8عيار المحاسبة الدولي وم 1معيار المحاسبة الدولي تعديالت على 
للمعلومات يشير إلى أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها  تعريفا  جديدا  التعديالت تقدم 

مستخدمين الرئيسيين لها البيانات المالية من قبل المن المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  على تلك  
 . إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول المنشأة التي قامت بإعدادها"في 

 

ت توضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند إلى طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو بالمشاركة بمعلوما
 انات المالية. أخرى، وذلك ضمن سياق البي
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 )تتمة( أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة 2
 

 )تتمة( معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت مطبقة من قبل المجموعة 2.1
 

 )تتمة( المعلومات الجوهرية: تعريف 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من  إذايا  جوهررا  المعلومات أمأ في يشكل وقوع الخط

، وليس من المجمعة المستخدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة
 .ةمجموعالمتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على ال

 

 2018مارس  29الصادر في  للتقارير المالية المفاهيميطار إلا
و أي من المفاهيم الواردة فيه التي تتجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض  أمعيارا     المفاهيميال يمثل اإلطار  
على   القائمين على اإلعداداعدة في إعداد المعايير، ومس مجلس معايير المحاسبة الدوليةهو مساعدة  المفاهيميمن اإلطار 

 .تطوير سياسات محاسبية متسقة حيث ال يوجد معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها
 

ف بالموجودات الذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعترا  المفاهيمييتضمن اإلطار  
الهامة. لم ينتج عن هذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة كما يوضح بعض المفاهيم  والمطلوبات
 ة.مجموعللالمجمعة 

 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.2
 

 المجمعة   المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  فيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ اصدار  
 للمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
)المعيار الدولي  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية  2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

ي جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن (، وهو معيار محاسب17لمالية  للتقارير ا

)المعيار الدولي للتقارير   عقود التأمين  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية    17مالية  يسري، يحل المعيار الدولي للتقارير ال

ن )أي التأمين على كافة أنواع عقود التأمي 17المعيار الدولي للتقارير المالية  . ينطبق2005( الصادر في سنة 4المالية 

بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود وكذلك  على الحياة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( 

ويتم تطبيق استثناءات محدودة لنطاق التطبيق.   بما يخضع لبعض الضمانات واألدوات المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية.

بأنه األكثر إفادة وتناسقا  التأمين يتميز هو تقديم نموذج محاسبي لعقود  17والهدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية 

تند بصورة كبيرة والتي تس 4لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

ذجا  شامال  نمو 17إلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 قود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  لع
 

 سانده:على النموذج العام والذي ي 17يعتمد أساس المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 .)تعديل محدد للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة 

   .طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقود قصيرة األجل 
 

مع ضرورة  2022يناير  1على فترات المعلومات المالية التي تبدأ في أو بعد  17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمنشأة أيضا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إدراج المبالغ المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم ا

بتطبيق هذه التعديالت  المجموعةألول مرة. ستقوم  17في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9

 .عند سريانها
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  ربحية السهم األساسية والمخففة          3
 

يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح 
ساهمي الشركة األم العاديين  القائمة خالل الفترة. وتحتسب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بمالعادية  لعدد األسهم  

التي سيتم  القائمة لعادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العاديةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم ا
ن إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. وحيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإ

 ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة. 
 

 
 أشهر المنتهية فيالثالثة 

  مارس   31

 
2020 

 دينار كويتي 
2019 

  دينار كويتي 
    

  3,101,295 3,295,566 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم

 

──────── ────────  
    

 

  سهمأ  سهمأ 

 *لقائمة خالل الفترة )أسهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ا
 

196,550,725 

 

196,550,725  
 ──────── ────────  

  فلس 15.78 فلس 16.77 )فلس( ربحية السهم األساسية والمخففة
 ═════════ ═════════  
 

 * يراعي المتوسط المرجح لعدد األسهم تأثير المتوسط المرجح للتغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترة.
 

 .متطابقةقائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة نه ال توجد أدوات مخففة إ حيث
 

 المعلوماتالمالية وتاريخ التصريح بإصدار    المعلوماتليس هناك أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية محتملة بين تاريخ  
 .ربحية السهم إدراجلتي تتطلب إعادة ا المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 
 النقد والنقد المعادل 4

 

  )مدققة( 

 

 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31

 

2020 2019 2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
    

 70,197,700 76,727,694 80,403,431 ودائع محددة األجل 

 4,476,911 7,188,198 7,912,691 أرصدة لدى البنوك ونقد

 
──────── ──────── ──────── 

 88,316,122 83,915,892 74,674,611 

    النقد والودائع قصيرة األجل

ودائع محددة األجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة 
 أشهر

 

(80,403,431) 

 

(76,630,905) 

 

(63,704,954) 

 (26,811)     -     - حساب مكشوف لدى البنك 

 
──────── ──────── ──────── 

 10,942,846 7,284,987 7,912,691 المعادل النقد والنقد
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 دينار كويتي  900,090: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 900,090ودائع محددة األجل بمبلغ  رهنتم 

 ضمانات. الدينار كويتي( كضمان للوفاء بمتطلبات  900,090: 2019 مارس 31و
 

المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتتقارب بصورة معقولة القيمة العادلة في تاريخ  أعالهعنها صح المفإن القيمة الدفترية 
 . المجمعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التابعة شركاتهاالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و
 

 غير مدققة()المجمعة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إ

  2020مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 
 

 

 

10 
 

 ستثماراالإيرادات  5

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

 

 2020   2019    

  دينار كويتي دينار كويتي 
    

  2,047,293 796,439 ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

  783,083 1,061,032 إيرادات فوائد على سندات وودائع محددة االجل 

  646,319 184,779 إيرادات توزيعات أرباح

  49,800 44,163 إيرادات من صناديق

 
──────── ────────  

 
2,086,413 3,526,495  

 
═════════ ═════════  

 

 موجودات مالية متاحة للبيع       6
 

   
  مارس 31

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
   مارس 31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    أوراق مالية محلية: 

 23,787,093 23,443,381 18,486,698 مسعرة 

 4,337,530 3,877,839 3,677,839 غير مسعرة 

 ──────── ──────── ──────── 

 22,164,537 27,321,220 28,124,623 

 ──────── ──────── ──────── 

    أوراق مالية أجنبية: 

 812,447     -     - مسعرة 

 12,517,459 12,072,005 11,882,841 غير مسعرة 

 

──────── ──────── ──────── 

 

11,882,841 12,072,005 13,329,906 

 

──────── ──────── ──────── 

    صناديق مدارة 

 446,444 465,500 432,471 ةمسعر

 16,167,277 16,523,420 16,044,792 غير مسعرة

 340,589 293,715 293,715 سندات

 ──────── ──────── ──────── 

 
16,770,978 17,282,635 16,954,310 

 ──────── ──────── ──────── 

 
50,818,356 56,675,860 58,408,839 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

، قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لموجوداتها المالية المتاحة للبيع لتقييم ما إذا كانت قد تعرضت 2020مارس  31كما في 

 دينار كويتي  734,700 وبالتالي تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ .في القيمة ألي انخفاض

( في بيان الدخل المرحلي  كويتيدينار  1,023,965 :2019 مارس 31دينار كويتي و 3,693,492 :2019ديسمبر  31)

 . للفترة المنتهية بذلك التاريخ المجمع المكثف
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 رأس المال          7
 

 فلس   100سهم قيمة كل منه  200,000,000والمدفوع بالكامل مـن  والمصـدر  به يتكون رأس المال المصرح 

 (.فلس للسهم 100بقيمة  سهم 200,000,000: 2019 مارس 31سهم و 200,000,000: 2019ديسمبر  31)
 

 احتياطي اختياري خاص 8
 

 ، وافقت الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة األم على تحويل مبلغ2020 بريلأ 27في 

 إلى االحتياطي االختياري الخاص.  2019ديسمبر  31السنة المنتهية في  ربحدينار كويتي من  1,000,000
 

 خزينةال أسهم 9
 

 
  مارس 31

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
   مارس 31

2019 
    

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

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

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

 1,483,188 1,476,290 1,347,221 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  : 2019  مارس  31دينار كويتي و  1,278,932:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )  1,278,932  مبلغاالحتياطيات ب  تم تحديد

ألسهم على مدى فترة الحيازة  غير قابل للتوزيع  المحتفظ بها كمبلغ  دينار كويتي( بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة    1,278,932

 . ، طبقا  لتعليمات هيئة أسواق المالالخزينة
 

  2020مارس  31المنتهية في  للفترةفلس للسهم  426 السوق ألسهم الشركة األمجح لسعر المتوسط المر يبلغ

 فلس للسهم(. 429: 2019 مارس 31فلس للسهم و 427: 2019ديسمبر  31)
 

 ةمحتملومطلوبات التزامات رأسمالية  10
 

 التزامات  10.1

 متاحة للبيع بمبلغال ستثماراتبعض اال، كان لدى المجموعة التزامات تتعلق ب2020مارس  31كما في 

 .(دينار كويتي  4,078,581  :2019  مارس  31و  دينار كويتي  5,388,332:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )  5,002,771
 

 مطلوبات محتملة  10.2

 دينار كويتي 792,716 بمبلغ ، قدمت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات بنكية2020مارس  31كما في 

ي وال يتوقع أن ينشأ عنها أ دينار كويتي( 3,577,679 :2019 مارس 31دينار كويتي و 852,227: 2019ديسمبر  31)

                                         التزامات مادية.
 

              عالقة ذات طراف إفصاحات األ 11
 

التي  شركات الو للمجموعةالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا   مثل األطراف ذات عالقةي

. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه ا  ملموس ا  و تأثيرأ ة مشتركةيسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطر

 .ومجلس اإلدارة األم  المعامالت من قبل إدارة الشركة



 التابعة شركاتهاالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و
 

 غير مدققة()المجمعة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إ

  2020مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 
 

 

 

12 
 

               )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة 11
 

  هي كما يلي: المجمع المرحلي المكثف في بيان الدخل   المدرجةإن المعامالت مع األطراف ذات عالقة 
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة ةفتر
 2020مارس  31

موظفو اإلدارة 
العليا وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 شركات 

 زميلة
 مساهمو 

 اإلجمالي أخرى الشركة األم

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 310,423 3,345 286,087 17,424 3,567 مجمل األقساط 

 77,900     - 25,268 52,632     - ت متكبدة تعويضا
      

 أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
 2019 مارس 31

موظفو اإلدارة 
العليا وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 اإلجمالي أخرى الشركة األم

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 486,395     - 465,713 18,990 1,692 مل األقساط مج

 177,088     - 49,969 127,119     - تعويضات متكبدة 
 

 هي كما يلي:المجمع في بيان المركز المالي المرحلي المكثف  المدرجةإن األرصدة لدى أطراف ذات عالقة 
 

 2020مارس  31

موظفو اإلدارة 
العليا وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 ت شركا
 زميلة

 مساهمو 
 اإلجمالي أخرى الشركة األم

 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 2,808,241 5,157 2,497,414 285,370 20,300 أقساط وأرصدة تأمين مستحقة

 5,649 5,649     -     -     - أرصدة دائنة أخرى 
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31

فو اإلدارة موظ
العليا وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 اإلجمالي أخرى الشركة األم

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

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

 2019 مارس 31

ة موظفو اإلدار
العليا وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 اإلجمالي أخرى الشركة األم

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 2,730,935 1,860 2,506,482 199,288 23,305 أقساط وأرصدة تأمين مستحقة
 

 ا:موظفي اإلدارة العلي مكافأة
 

 ارة العليااإلد يموظف
مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ممن لديهم صالحية ومسئولية تخطيط وتوجيه  اإلدارة العليا أعضاء وموظفيتضمن 

 ومراقبة أنشطة المجموعة.  
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 

 2020   2019    
  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

  162,516 165,059 ألجلرواتب ومزايا أخرى قصيرة ا

  18,498 19,054 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ──────── ────────  

 184,113 181,014  

 ═════════ ═════════  
 

: 2018دينار كويتي ) 180,680مجلس اإلدارة بمبلغ  بمكافأة ألعضاءالشركة األم  أوصت ، 2020مارس  11في 
لمساهمي الشركة األم  العمومية السنوية العادية  الجمعية قبل من   هذه التوصيةموافقة على دينار كويتي(. تمت ال 339,990

 .2020أبريل  27في 
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               )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة 11
 

  ار دين  173,250:  2018دينار كويتي )  185,495عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  بمكافأة ألمجلس إدارة الشركة التابعة    أوصى
 .2020أبريل  5للشركة التابعة في الجمعية العمومية السنوية العادية  في اجتماع عليها كويتي( وتمت الموافقة

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 12
 

  والمطلوبات المالية.المالية تتكون األدوات المالية من الموجودات 
 

حة للبيع والقروض المكفولة بضمان حاملي وثائق التأمين على الحياة  الموجودات المالية من الموجودات المالية المتاتتكون  
واألقساط وأرصدة التأمين المدينة وحصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية والمدينين واألرصدة المدينة 

أرصدة التأمين وإعادة التأمين ى البنوك والنقد. تتكون المطلوبات المالية من األخرى والودائع محددة األجل واألرصدة لد
 الدائنة والدائنين واألرصدة الدائنة األخرى.

 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في 
لى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استنادا  إضمن الجدول  المجمعة

 لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

  مطلوبات مماثلة؛ وأ: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات 1المستوى 
   مسجلة  هري على القيمة العادلة الجوالتأثير  الذات    دنى بهامدخالت المستوى األ: أساليب أخرى تكون جميع  2المستوى

 ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر؛
   تكون جميع مدخالت المستوى األدنى بها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة  : أساليب أخرى  3المستوى

 .غير ملحوظة
 

، الدفترية متها عن قي ماديةوالمطلوبات المالية( ال تختلف بصورة المالية  )الموجوداتإن القيمة العادلة لألدوات المالية 
: 2019ديسمبر  31) دينار كويتي 9,668,418 باستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة بمبلغ

 . دينار كويتي( 11,561,387 :2019 مارس 31دينار كويتي و 10,219,567
 

ات المالية لدى المجموعة والتي يتم قياسها وفقا الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بالنسبة للموجوديوضح الجدول التالي 
  للقيمة العادلة على أساس متكرر:

 

 

 بإستخدامقياس القيمة العادلة 

 

 أسعار معلنة 
 في أسواق نشطة

 مدخالت جوهرية 
  غير ملحوظة

 2020مارس  31
 اإلجمالي (3)المستوى  (1)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
    ات مالية متاحة للبيع:موجود

 18,486,698     - 18,486,698 مسعرة أوراق مالية 

 432,471     - 432,471 صناديق مدارة مسعرة

 6,762,345 6,762,345     - غير مسعرة أوراق مالية 

 15,468,424 15,468,424     - مدارة غير مسعرةصناديق 
 ──────── ──────── ──────── 

 41,149,938 22,230,769 18,919,169 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
    الخسائر:

 922,309 922,309     - أوراق مالية غير مسعرة
 ──────── ──────── ──────── 
 -     922,309 922,309 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 12
 

 

 

 بإستخدامقياس القيمة العادلة 

 

 أسعار معلنة 
 في أسواق نشطة

 مدخالت جوهرية 
  غير ملحوظة

 )مدققة( 2019ديسمبر  31
 (3)المستوى  (1)المستوى 

إجمالي القيمة 
 العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    موجودات مالية متاحة للبيع:

 23,443,381     - 23,443,381 مسعرة أوراق مالية 

 465,500     - 465,500 صناديق مدارة مسعرة

 6,673,509 6,673,509     - أوراق مالية غير مسعرة 

 15,873,903 15,873,903     - غير مسعرةمدارة صناديق 
 ──────── ──────── ──────── 

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

خالل األرباح أو موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
    الخسائر:

 905,895 905,895     - أوراق مالية غير مسعرة
 ──────── ──────── ──────── 
 -     905,895 905,895 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 
 أسعار معلنة 

 في أسواق نشطة
 مدخالت جوهرية 

  غير ملحوظة

  2019 مارس 31
 (3)المستوى  (1)المستوى 

إجمالي القيمة 
 العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    موجودات مالية متاحة للبيع:

 24,599,540     - 24,599,540 أوراق مالية مسعرة 

 446,444     - 446,444 صناديق مدارة مسعرة

 6,717,574 6,717,574     - أوراق مالية غير مسعرة 

 15,083,894 15,083,894     - غير مسعرةمدارة صناديق 
 ──────── ──────── ──────── 

 46,847,452 21,801,468 25,045,984 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او 
    الخسائر: 

 1,199,767 1,199,767     -  أوراق مالية غير مسعرة
 ──────── ──────── ──────── 
  -     1,199,767 1,199,767 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 3المصنفة ضمن المستوى مطابقة قياس القيمة العادلة المتكررة 

 

 

 يناير 1كما في 
 2020 

إعادة القياس المسجلة 
ضمن اإليرادات الشاملة 

 األخرى

إعادة القياس المسجلة 
 ضمن بيان الدخل

 المرحلي المكثف المجمع

 المشتريات )المبيعات(
 بالصافي

 مارس 31ي كما ف
 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 2020مارس  31
     

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 6,762,345     -      -  88,836 6,673,509 أوراق مالية غير مسعرة 

 15,468,424 (265,665) (4,614) (135,200) 15,873,903 صناديق مدارة غير مسعرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 22,547,412 (46,364) (4,614) (265,665) 22,230,769 

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

      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 922,309 - 16,414      -  905,895 ر مسعرة أوراق مالية غي

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

 905,895  -      16,414 - 922,309 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

 )تتمة( من الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 3المصنفة ضمن المستوى  القيمة العادلة المتكررةمطابقة قياس 

 

 

 يناير 1كما في 
 2019 

إعادة القياس المسجلة 
ضمن اإليرادات الشاملة 

 األخرى

إعادة القياس المسجلة 
المرحلي  ضمن بيان الدخل
 المكثف المجمع

 المشتريات )المبيعات(
 بالصافي

 ديسمبر 31كما في 
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو 

      )مدققة( 2019ديسمبر    31

      موجودات مالية متاحة للبيع:

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

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

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

      

      خالل األرباح أو الخسائر:موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

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

 1,196,227 -     289,360 (579,692) 905,895 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

 )تتمة( من الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 3قيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى مطابقة قياس ال
 

 

 يناير 1كما في 
 2019 

إعادة القياس المسجلة 
ضمن اإليرادات الشاملة 

 األخرى

إعادة القياس المسجلة 
المرحلي  ضمن بيان الدخل
 المكثف المجمع

 المشتريات )المبيعات(
 بالصافي

 رس ما 31كما في 
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 2019 مارس 31
     

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 6,717,574     -     - (1,965,579) 8,683,153 أوراق مالية غير مسعرة 

 15,083,894 (1,939,719)     - (337,026) 17,360,639 صناديق مدارة غير مسعرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 26,043,792 (2,302,605) -     (1,939,719) 21,801,468 

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

      مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:موجودات 

 أوراق مالية غير مسعرة 
1,196,227 3,540 -     -     1,199,767 

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

 1,196,227 3,540 -     -     1,199,767 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

أشهر المنتهية في   الثالثةلقياس القيمة العادلة خالل فترة    3المستوى    إلىمن أو  أي تحويالت خالل الفترة ولم يكن هناك  لقياسات القيمة العادلة    2والمستوى    1لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  

 .2020مارس  31
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 المالية )تتمة(القيمة العادلة لألدوات  12
 

  :2020مارس  31كما في للتقييم  المستخدمة المدخالت الجوهرية غير الملحوظة تفاصيلفيما يلي 
 

 سلوب التقييم أ 

 المدخالت الجوهرية 
 حساسية المدخالت الى القيمة العادلة  النطاق غير الملحوظة 

     

 وراق مالية غير مسعرة أ

  إلىالسعر 

 %10 التسويق  ضعفل خصم ال القيمة الدفترية 

% في معدل 10الزيادة )النقص( بنسبة  إن  

لضعف التسويق واالفتقار إلى  الخصم  

الى الزيادة )النقص( في   ؤدي تس  السيطرة 

 .دينار كويتي  ألف   676القيمة العادلة بمبلغ  

  

 

إلى القيمة   مضاعف السعر

المستمد من األسعار الدفترية 

المعلنة للشركات المناظرة الذي  

يتم تعديله بما يعكس تأثير عدم 

 %10  قابلية األوراق المالية للتسويق

% في  10إن الزيادة )النقص( بنسبة  

 لسوق المعدل للشركات المناظرة ا مضاعف  

ؤدي الى الزيادة )النقص( في  تسوف  

  ألف  676القيمـــــة العادلــــة بمبلــــغ  

  .ي دينار كويت 

 صناديق مدارة غير مسعرة

صافي قيمة  

الموجودات 

 المعدلة 

الخصم بما يعكس ضعف 

 %10 التسويق

% في معدل 10إن الزيادة )النقص( بنسبة 

التسويق سوف الخصم بما يعكس ضعف 

تؤدي الى زيادة )نقص( في القيمة العادلة  

 ألف دينار كويتي. 1,600بمبلغ 



 
 

 التابعة شركاتهالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. وا
 

 )غير مدققة(المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

  2020مارس  31 وللفترة المنتهية قي فيكما 
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 القطاعات معلومات  13
 

 على الحياة والتأمين الطبي  ، والتأمينالعامة تأمين المخاطر: قابلة لرفع التقارير عنهاقطاعات  4أعمال استنادا إلى منتجاتها وخدماتها ولديها  وحداتمن خالل المجموعة تعمل اإلدارة، ألغراض 
 : لدى المجموعة القابلة لرفع التقارير عنهاوالموجودات والمطلوبات للقطاعات  والنتائج يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات .واالستثمار وإعادة التأمين

 

  ةتأمين المخاطر العام 2020مارس  31

 الحوادث البحري والطيران 
 

 الحريق
حياة التأمين على ال
 غير موزعة االستثمار إعادة التأمين والتأمين الطبي

 
 اإلجمالي

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

 19,365,570 99,462 2,277,021 11,276,394 2,382,401 390,331 1,999,649 940,312 إيرادات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 3,696,621 (33,919) 795,936 1,732,407 (384,813) 237,968 857,005 492,037 نتائج القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
التأمين على الحياة 

 االستثمار إعادة التأمين والتأمين الطبي
 تأمين 

 اإلجمالي المخاطر العامة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 319,830,459 46,754,401 95,166,991 162,757,259 15,151,808  الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 201,625,779 53,826,333 3,228 109,989,082 37,807,136 المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 
 

 التابعة شركاتهالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. وا
 

 )غير مدققة(المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

  2020مارس  31 وللفترة المنتهية قي فيكما 
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 القطاعات )تتمة( معلومات 13
 

  ةتأمين المخاطر العام )مدققة(: 2019ديسمبر  31

 الحوادث البحري والطيران 
 

 الحريق
أمين على الحياة الت

 غير موزعة  االستثمار التأمينإعادة  والتأمين الطبي
 

 اإلجمالي
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

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

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

    

التأمين على الحياة 
 االستثمار إعادة التأمين والتأمين الطبي

 تأمين 
 اإلجمالي المخاطر العامة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
       

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

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

   تأمين المخاطر العامة 2019 مارس 31

 الحوادث البحري والطيران 
 

 الحريق
 على الحياة التأمين 

 اإلجمالي غير موزعة  االستثمار إعادة التأمين والتأمين الطبي

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

 31,258,488 40,249 3,689,026 12,021,554 12,220,598 336,892 2,040,381 909,788 إيرادات القطاع
 

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

 3,358,968 (352,950) 1,222,224 1,714,326 302,880 117,014 159,127 196,347 نتائج القطاع 
 

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

 
    

التأمين على الحياة 
 االستثمار إعادة التأمين والتأمين الطبي

 تأمين 
 اإلجمالي المخاطر العامة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
       

 309,805,946 45,392,784 96,205,088 147,545,104 20,662,970   الموجودات
  

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

 201,019,910 60,930,328 16,807 97,997,564 42,075,211  المطلوبات
  

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



 
 

 التابعة شركاتهاالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و
 

 )غير مدققة(المجمعة لمالية المرحلية المكثفة إيضاحات حول المعلومات ا
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 الجمعية العمومية السنوية     14
 

 للسنة المنتهية في  المجمعةالبيانات المالية  2020ريل أب 27الجمعية العمومية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  اعتمدت

: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 25ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2019ديسمبر  31

األرباح   ، تم تسجيل توزيعاتالتاليوب  (.كويتيدينار    6,879,275:  2018ديسمبر    31دينار كويتي )  4,913,768بمبلغ    ٪(35

ا    وتم سدادهاالعادية    العمومية السنويةالشركة األم في تاريخ الجمعية  سجالت  النقدية كأرباح مستحقة الدفع في   للمساهمين اعتبار 

 .أسواق المالهيئة   للوائحوفقا  والذي تم تحديده  2020يونيو  9في  السدادمن تاريخ 
 

 (19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد       15
  

وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في اضطرابات   2020  سنةأوائل    في  ( المستجد19-)كوفيدكورونا    كيد وجود فيروستم تأ

في جميع أنحاء العالم، واجه (  19-)كوفيدكورونا    فيروسفي األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع ل

ت الحتواء أو تأخير انتشار نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكوما يقينالكبيرة وعدم االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات 

 ياس النطاق الفعلي للتأثير.قجدا  الصعب من  ،وكما في تاريخهالفيروس. 
 

 استرداد األرصدة المدينة قابلية
 ل االقتصاد نتيجة لتعطل العمليات.إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان للشركات داخ (19-)كوفيدكورونا  فيروسأدى تفشي 

 

 للفترة المنتهية في استرداد األرصدة المدينة قابلية على تأثيرا  جوهريا  المجموعة ، لم تحدد اإلدارةإلى استنادا  

 .2020مارس  31
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 سعار في األسواق المالية العالمية. األب إلى اضطراب كبير في السوق وتقل (19-)كوفيدكورونا  فيروسأدى تفشي 

 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت  ةتراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم

 السيناريو الحالي. إطار بين المشاركين في السوق في
 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للفترة المنتهية في ةعلى القيم ريا  تأثيرا  جوهاإلدارة، لم تحدد المجموعة إلى استنادا  

المالية المتاحة    الموجوداتباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ضمن    2020مارس    31

 للبيع.
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
لكي تعكس الظروف االقتصادية   عقاراتالعادلة لل ةالعقارات، قد يلزم إجراء تعديالت لتعديل القيموق تباطؤ حركة سل نظرا  

 الحالية. 
 

خالل سنة  لسوق العقارات  التوقعاتفي مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول  ال يزال األمرلى اإلدارة، إاستنادا  

لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة   .(19-)كوفيد وناكور فيروسالوضع في ضوء  سيتطوروكيف  2020

السوق وتضمن أن األسعار المستخدمة    باستمرار. وستراقب المجموعة  2020مارس    31للعقارات االستثمارية للفترة المنتهية في  

 العادلة.  ةمن قبل المجموعة تمثل تمثيال  دقيق ا للقيم
 

 تعويضات تحت التسوية
للفترة المنتهية   تعويضات تحت التسويةوجود أي تأثير مادي على مركز المخاطر وأرصدة المخصصات للعت المجموعة عدم  توق

. وستواصل مراقبة المطالبات والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في 2020مارس  31في 

 .المستقبلية المالية فترات التقارير

 

 




