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  بيان الدخل 
   2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  إيضاحات      
2020 

  دينار كويتي
2019 

  دينار كويتي 
        

  بة المكتس األقساط
 56,239,476 51,696,483 

 (6,689,750) (6,073,553) 3  معيدي التأمين إلى  أقساط مسندة
  ───────── ───────── 

 45,006,733 50,165,923 3 صافي األقساط المكتسبة
    

 (35,429,119) (39,001,828) 3   تعويضات متكبدة
 4,857,336 3,781,581 3  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة  

  ───────── ───────── 
 (30,571,783) (35,220,247) 3  صافي التعويضات المتكبدة  
 (10,993,214) (11,554,911) 3  صافي تكاليف حيازة أقساط

 461,677 535,684 3  المستلمة من عمليات إعادة التأمين المسندة العمولة
  ───────── ───────── 

  االكتتاب  صافي نتائج
 

3,926,449 3,903,413 
   

  
 3,127,468 3,166,028 4    استثمارات إيراد صافي 

 688,812 681,345   ات تأجير من عقارات استثماريةإيراد
     - (7,248) 12  عادة تقييم عقارات استثمارية إخسائر 

  ية إدارمصروفات عمومية و
 (2,211,253) (2,250,743) 

  اري مصروفات عقار استثم
 (79,022) (95,048) 

  ك تهال اس 
 (113,297) (104,908) 

  تكلفة تمويل  
 (145) (349) 

  تحويل عمالت أجنبية    ) خسارة ربح ( 
 300,257 (132,187) 

  ربح بيع ممتلكات ومعدات  
 2,446 365 

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

  ةرداس اإللجاة ومكافأة أعضاء موطنية والزكال
 5,665,560 5,136,823 

   
  

  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(50,990) (46,231) 
  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (138,951) (126,941) 
  الزكاة  

 (55,678) (51,485) 
 (185,495) (185,495) 13  ة دارمكافأة أعضاء مجلس اإل

  ───────── ───────── 
 4,726,671 5,234,446 5  السنة  ربح

  ═════════ ═════════ 
 23.35              25.87               6  ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس) 

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

  بيان الدخل الشامل
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   2020 رديسمب 31للسنة المنتهية في 
 

    
2020 

  دينار كويتي
2019 

  دينار كويتي 
        
 4,726,671 5,234,446   ح السنةرب

  ────────── ────────── 

     : أخرىات شاملة إيراد(خسائر) 
ً أو  بنود يتم   بيان الدخل:  إلى  قد يتم إعادة تصنيفها الحقا

     موجودات مالية متاحة للبيع  
 433,825 (194,024)   عادلة  صافي التغيرات في القيمة ال - 
 313,264 (689,442)   ودات مالية متاحة للبيع  من بيع موج لدخ البيان إلى  محوللا - 

 113,251 34,845   تعديل تحويل عمالت أجنبية
  ────────── ────────── 

 860,340 (848,621)   للسنة   أخرىشاملة ات إيراد(خسائر)  
  ────────── ────────── 

     
 5,587,011 4,385,825   ةنات الشاملة للسيراداإل إجمالي

   ══════════ ══════════ 
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  ة فقات النقديالتد بيان
     2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

  إيضاحات   
2020  

  دينار كويتي
2019 

  دينار كويتي 
     أنشطة التشغيل:

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  
 5,136,823 5,665,560   ة  دارومكافأة أعضاء مجلس اإل 

     التدفقات النقدية:  افية بص ة ربح السن قب تعديالت لمطا
 104,908 113,297  استهالك  

 (3,127,468) (3,166,028) 4  ار  ات استثمإيرادصافي 
 (688,812) (681,345)   ات تأجير من عقارات استثمارية  إيراد

     - 7,248 12  خسارة إعادة تقييم عقارات استثمارية  
 194,481 150,326   ين فظمخصص مكافأة نهاية الخدمة للمو

 95,048 79,022   استثمارية  عقارات مصروفات
 (365) (2,446)   بيع ممتلكات ومعدات   ربح

 349 145   تكلفة تمويل  
  ────────── ────────── 

 2,165,779 1,714,964 
       التغيرات في رأس المال العامل:

 (9,276,152)  (1,452,003)   اط مستحقة سقالتأمين وأ عقود إعادة منتجة أرصدة مدينة نا  
  635,859  5,019,213   التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية إعادة  
 (549,548)  18,336   مدينون آخرون   
  15,206,294  8,913,861   صافي التغير في مطلوبات عقود إعادة التأمين   
 (298,551)  (627,877)   عقود إعادة التأمين  منناتجة  أرصدة دائنة  
 (302,112)  (332,397)   دائنون آخرون   

  ────────── ────────── 
 7,130,754 13,704,912   النقد الناتج من أنشطة التشغيل  

 (23,658) (23,678)   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 (349) (145)   تكلفة تمويل مدفوعة  

  ────────── ────────── 
 7,106,747 13,681,089   شغيل أنشطة الت من تج  صافي النقد النا

   ────────── ────────── 
    

     أنشطة االستثمار 
 (50,652) (90,711)  شراء ممتلكات ومعدات   

 365 2,520  صافي المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  
 4,152,271 3,428,399    عات مالية متاحة للبي بيع موجود متحصالت من 

 (3,028,583) (3,107,892)  شراء موجودات مالية متاحة للبيع 
     - 4,250,000  وجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق  متحصالت من استرداد م

     - (6,300,000)  حقاق  الية محتفظ بها حتى االست شراء موجودات م
 (10,631,518) (11,994,651) 7  ركة في ودائع محددة األجل الح  صافي

 2,133,324 2,639,566  فوائد مستلمة  
 285,719 291,794  توزيعات أرباح مستلمة  

 208,572 156,601  ات مستلمة من صناديق  إيراد
 (95,048) (79,022)  مصروفات عقار استثماري 

 688,812 584,483  إيجار مستلم  
 ────────── ────────── 

 (6,336,738) (10,218,913)   ستثمار ال ة ا نشطخدم في أ المست دقصافي الن
  ────────── ────────── 

       أنشطة التمويل
 (884,066) (936,836)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (16,295) (1,835) 15  افي) (بالص خزينة   أسهمالحركة في 
 ────────── ────────── 

 (900,361) (938,671)  ل يالمستخدم في أنشطة التمو النقدصافي 
 ────────── ────────── 

 9,711 (30,699)  تعديل تحويل عمالت أجنبية
     

 (120,641) 2,492,806   ادل في النقد والنقد المع )النقصالزيادة (
     

 4,701,284 4,580,643  يناير  1النقد والنقد المعادل في  
 ────────── ────────── 

 4,580,643 7,073,449 7  ر  بيسمد 31المعادل في   النقد والنقد 
 ══════════ ══════════ 



  شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. 
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  الملكيةات في حقوق بيان التغير
   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  رأس
   المال

  عالوة 
  أسهم  إصدار

  أسهم
  خزينة   

    احتياطي
    خزينة  أسهم

  احتياطي  
  إجباري 

  احتياطي 
  اري  تياخ

  احتياطي  
 عام 

  التغيرات
مة في  المتراك

  ة العادلة  قيمال

  احتياطي  
  تحويل  

  عمالت أجنبية  
  أرباح 

  المجمـوع   مرحلة 
  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
            

 53,380,451 5,078,392 536,708 395,895 10,500,000 6,457,427 6,457,427     - (230,964) 5,296,366 18,889,200  2020يناير  1كما في 
 5,234,446 5,234,446     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 
 (848,621)     - 34,845 (883,466)     -     -     -     -     -     -     - للسنة  أخرىشاملة   اتإيراد(خسائر) 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
الشاملة  اتيراداإل ئر)(الخسا إجمالي

 للسنة 
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     (883,466) 34,845 5,234,446 4,385,825 
     - (1,511,136)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,511,136 ) 13 إيضاححة (من  أسهم

 (936,836) (936,836)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ) 13  إيضاحنقدية ( أرباحتوزيعات 
 (7,004)     -     -     -     -     -     -     - (7,004)     -     - ة ترازينة مشخ أسهم
 5,169     -     -     -     -     -     - 1,172 3,997     -     - خزينة مباعة   أسهم

     - (1,882,833)     -     -    750,000 566,556 566,556  (279)     -     -     - االحتياطي  إلى  التحويل
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 56,827,605 5,982,033 571,553 (487,571) 11,250,000 7,023,983 7,023,983 893 (233,971) 5,296,366 20,400,336   2020ديسمبر   31كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

            

 
  رأس
   المال

  عالوة 
  أسهم  إصدار

  أسهم
  خزينة   

    احتياطي
    خزينة  أسهم

  احتياطي  
  إجباري 

  احتياطي 
  اختياري  

  ي  احتياط
 عام 

التغيرات  
  المتراكمة في

  العادلة   ةالقيم

  احتياطي  
  تحويل  

  عمالت أجنبية  
  أرباح 

  المجمـوع   مرحلة 
  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
            

 48,693,801 3,832,630 423,457 (351,194) 10,000,000 5,943,745 5,943,745     - (214,948) 5,296,366 17,820,000    2019يناير  1كما في 
 4,726,671 4,726,671     -     -     -     -     -     -     -     -     -  ربح السنة  

 860,340     - 113,251 747,089     -     -     -     -     -     -     -  للسنة  أخرىات شاملة إيراد
  ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 5,587,011 4,726,671 113,251 747,089     -     -     -     -     -     -     -  للسنة  خرىات الشاملة األيراداإل إجمالي
     - (1,069,200)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,069,200    )13يضاح منحة (إ مأسه

 (884,066) (884,066)     -     -     -     -     -     -     -     -     -  )13توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 
 (17,975)     -     -     -     -     -     -     - (17,975)     -     -  خزينة مشتراة   أسهم
 1,680     -     -     -     -     -     - (279) 1,959     -     -  خزينة مباعة   أسهم

     - (1,527,643)     -     -    500,000 513,682 513,682 279     -     -     -  االحتياطي إلى  المحول
  

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 53,380,451 5,078,392 536,708 395,895 10,500,000 6,457,427 6,457,427     - (230,964) 5,296,366 18,889,200  2019ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  ركةالش  حول معلومات  - 1
  

تسجيلها في الكويت  تأسيسها وتم    إن شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. ("الشركة") هي شركة مساهمة كويتية عامة
كة المسجل هو برج اإلعادة شرالمكتب  عنوان    نإلية.  ق الماسوق الكويت لألورا  وهي مدرجة في  1972فبراير    2بتاريخ  

  شارع الشهداء، الشرق، دولة الكويت.   -  يةالكويتية ملك شركة إعادة التأمين الكويت
  

  - . إن أنشطة الشركة األساسية هي:للنظام األساسيتمارس الشركة أنشطتها طبقًا 
التأمين    أعمالبالقيام   ) أ المتعلقة    خرىاحي النشاط األمخاطر وجميع نولاختلف  معلى    وكالةبالأو    لةأصي  بصفةإعادة 

الت  ابه إعادة  تقبل  أن  ذلك  في سبيل  محليةولها  هيئات  الهيئات  أو    أمين من  لدى  التأمين  بدورها  تعيد  خارجية وأن 
  ية.  الداخلية والخارج

 ها. جرت وخايالكو داخل أخرىأي شركات أو  المساهمة في إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمينأو  إنشاء ) ب
 أي استثمار آخر والحقوق العينية والشخصية.  أو  والعقاراتاألموال  تملك جميع ) ج
من  ت ) د المالية  األوراق  قرض  أسهم داول  سندات  تصدر  أن  ولها  كافة  بأنواعها  وسندات  تقترض أ أو    وحصص  ن 

المحلية والمؤسسات  الرسمية  وشبهة  الرسمية  الجهات  من  ا  المصارفأو    خرىاأل  مباشرة  أنواعها   ختالفعلى 
 .  القانونوغير الكويتية وذلك في حدود  ة منهاالكويتي

 ها.  أعمالالتي تتصل ب خرىاألمباشرة جميع العمليات  ) ه
  

ب الشركة  ("إدارتقوم  األقصى  الشرق  بمنطقة  إقليمي  مكتب  الفة  وهذا  ماليزيا،  البوان،  في  كشركة  الفرع")  مسجل  رع 
   .2006أغسطس  11 يف 1990بية، األجنانون الشركات أجنبية بموجب ق

  

األإ لشركة  تابعة  الشركة هي شركة  ("الشرن  للتأمين ش.م.ك.ع.  تأسيسها  هلية  تم  عامة  مساهمة  األم") وهي شركة  كة 
  كويت لألوراق المالية. وتسجيلها في دولة الكويت ومدرجة في سوق ال

  

ب التصريح  للشركة  إصدارتم  المالية  في  البيانات  المنتهية  مجلس  2020سمبر  دي  31  للسنة  قبل  بتاريخ داراإل  من      ة 
  ها.  إصداراهمي الشركة لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية بعد . إن الجمعية العمومية السنوية لمس2021فبراير  17

  

  حاسبية الهامةالسياسات الم  -  2
  

  أساس اإلعداد     2.1
  

  بيان االلتزام 
  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  لمالية الصادرةلية للتقارير اودالير ايللمعقاً نات المالية وفتم إعداد البيا

  

  ت المالية بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة.يتم عرض البيانا
  

  أساس القياس 
التكل لمبدأ  وفقاً  المالية  البيانات  إعداد  التاريخية  يتم  لالمعفة  العيدل  قياس  المومثاالستقارات  تضمن  وبعض  جودات ارية 

  ة للبيع وفقاً للقيمة العادلة.  مالية المتاحال
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات     2.2
  

ت على  . إن التعديالسابقةالبيانات المالية مماثلة لتلك المستخدمة في السنة ال  إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد
تبدأ اعتبارا من    لسنويةتسري للفترة ا  ر المالية التييرللتقادولية  يير الالمعا لم يكن لها ي    2020يناير    1المحاسبية التي 

  األداء المالي للشركة.  أو  المركزأو  تأثير جوهري على السياسات المحاسبية
  

  المحاسبية الجديدة والمعدلة والمعايير والتفسيراتالسياسات 
  

   عمالريف األعت: 3لية ر المايرللتقادولي لار ت على المعيايالتعد
للتقايار  المععلى  التعديالت  توضح   ودات وجة والمن األنشطملة ممتكا  عةمجموم اعتبار  أنه لكي يت  3رير المالية  الدولي 

  يف بصورة جوهرية همتسامعاً لمع  تجت ة التي يروهالج جراءاتت واإللمدخالا ،دنىأ دحك، نمضفإنه ينبغي أن تت، أعمالك
دون تضمين   عمالاأل  تتواجد  يمكن أنأنه    عيارالم  اهذ  ى ذلك، فقد أوضحعل  الوة. عرجاتالمخإلى    الوصول  ة على القدر

المدخال الضجراءااإلو  تكافة  المالية    رجات.المخ  جادإليية  رورت  البيانات  على  تأثير  لها  يكن  لم  التعديالت  هذه  إن 
  للشركة.  

  



 

  ع.  كويتية ش.م.ك.شركة إعادة التأمين ال
  

  نات المالية إيضاحات حول البيا
   2020يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في
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  مة)(تت حاسبية الهامةمالسياسات ال  -  2
  

  (تتمة)  ية واإلفصاحاتسياسات المحاسبالتغيرات في ال     2.2
  

  (تتمة)  المحاسبية الجديدة والمعدلة والمعايير والتفسيراتالسياسات 
  

  ف المعلومات الجوهريةريتع :8ومعيار المحاسبة الدولي  1 الدولي اسبةمحاللى معيار الت عديتع
أو    الة إذا كان حذفهافي ح  وهريةجت تعتبر  ومالعمل"ا ن أن  يبيي  لذ ا  ةوهريالج  تاوممعللل  اً دجدي  اً فت تعريديالالتعهذه    متقد
عنها  دمع التعبير  بصورةال  من  اإخفائهأو    صحة  القراريؤثر    أنة  معقول  متوقع  يتخذهاالت   تاعلى  المستخدمون   ي 

ة ائمقلا  أةالمنشعن  ة  ليام   وماتمعل  مدما يقبية  لات المناياتلك البإلى    نادااست  ذات الغرض العام   الماليةات  األساسيون للبيان
 صورة فرديةسواء بجم المعلومات  حو ةبيععلى ط  مدعتي  بالجوهريةمات  لومعاتصاف التوضح التعديالت أن    ".اهبإعداد

كان   ا إذاجوهري  علوماتعن المبير  التع  لية. ويكون عدم صحةلماسياق البيانات افي    خرىات األع المعلومم  اجمباالندأو  
  أي إن هذه التعديالت لم يكن لها  .  ها المستخدمون األساسيونخذيتات التي  القرار   ى لع  ؤثرن يأ   لةوقمع  ةرقع بصوون المتم

  .تأثير على البيانات المالية للشركة
  

  2018مارس  29الصادر في رير المالية تقاال إلعداد المفاهيميطار اإل
  عيار.مفي أي  ردة  اوالمتطلبات الأو    ميمفاهاردة به الولهيم االمفا  نال يتجاوز أي مأو    ال يمثل معياراً   المفاهيميإن اإلطار  

 بإعداد ئمين  لس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القافاهيمي هو مساعدة مجملغرض من اإلطار اال  إن
استيعاب   ىلراف عة األطق وكذلك مساعدة كافال يوجد معيار مطب  حاسبية مماثلة حينمالى وضع سياسات مهذه المعايير ع

التي قامت بتطويوسوف يؤثر ذلك على  المعايير.    روتفسي االطالشركات  على  بناءا  المحاسبية  ار المفاهيمي. ر سياساتها 
المطاإل  نيتضم الاهيفار  المفاهيم  معدل  مي  ح  ،جديدةلابعض  تعريفات  االعويقدم  معايير  وكذلك    بالموجودات تراف  ديثة 
  .للشركة المالية البياناتالتعديالت تأثير على ن لهذه ة. لم يكالهام مياهلمفبعض ا ح أيضاً ت ويوضطلوباوالم

  
    19- تعلقة بفيروس كوفيدالم ريالتأج اتيازامت: 16المالية الدولي للتقارير الت على المعيار ديتع

الدولية في   المحاسبة  التأجير  امت  2020مايو    28أصدر مجلس معايير   علىل  يدتع -   19- فيدوك بفيروس  لمتعلقة  ايازات 
ي  من تطبيق إرشادات المعيار الدول   ناًء للمستأجريعفإ  ر. تمنح التعديالتلتأجيعقود ا  16تقارير المالية  لل  الدوليمعيار  ال
ء فشي وبااشرة لتتيجة مبير الناشئة كنجأبشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات الت  16ة  ماليلاقارير  للت

 19- ديفعلق بفيروس كومتالن امتياز التأجير  ذا كاما إ  المستأجر عدم تقييم  تار قد يخ  ملًيا،ا ع ررً مب  هلكون  نظًرا  .19- كوفيد
ت يمثل  المؤجر  من  الذي  تأجيلالعقد    عديالوالممنوح  المستأجر  يقوم  ال.  أم  تغي  يقومر  أي  باحتساب  االختيار  في   ريبهذا 

ا الناتجةمدفوعات  التأج  لتأجير  امتياز  بكالمتع  ريعن  الط 19- ديفولق  التبنفس  تغيير   يريقة  أي  حدوث  بها  وفقًا    يحتسب 
   .رلتأجيعقد اإذا لم يمثل التغيير تعديال ل ، 16ارير المالية تقللللمعيار الدولي 

  

هذا  ن  إ  المبكر.  بالتطبيق، كما يُسمح  2020نيو  يو  1بعد  أو   فيدأ  السنوية التي تبالتعديل على فترات البيانات المالية    رييس
   . كةللشرلمالية على البيانات اير تأثأي لم يكن له  ليالتعد

  

  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.3
  

ة. البيانات المالية للشرك  إصداريخ  صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تار يدة والمعدلة والتفسيرات التي  المعايير الجد  فيما يلي
  تصبح سارية المفعول.  عندما - ن ذلكمتى أمك- رات سيفتوال ةالمعدلالمعايير الجديدة وتنوي الشركة تطبيق هذه 

  

  غير متداولة أو  تداولةالمطلوبات كميف : تصن1ي ر المحاسبة الدولتعديالت على معيا
الدولي    من معيار المحاسبة  76إلى   69رقم    فقراتتعديالت على ال  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

  متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:ر غيأو  ولةاالمطلوبات كمتد فتصني  تطلباتحديد ملت 1
  

 بحق تأجيل التسوية مقصودما ال ⊲
  حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية درجيال بد أن  ⊲
 منشأة لحق التأجيلسة اللن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممار ⊲
 لكية وذلك في حالة أال يؤثرة حقوق مأدا  فيل  قابل للتحوي  في التزام  ةمضمنشتقة الداة الما تمثلت األذلك فقط إذ   درجي ⊲

  االلتزام على تصنيفها.
  

تعمل  بأثر رجعي.  يقها  ويجب تطب   2023يناير    1بعد  أو   السنوية التي تبدأ فيالتعديالت على فترات البيانات المالية  تسري  
ً  الشركة   .ليةاحلاها ممارساتت على ديالالتع ثير على تقييم تأ  حاليا
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  (تتمة) حاسبية الهامةلمالسياسات ا  -  2
  

  (تتمة)  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.3
  

الم  9  المالية  يرللتقار  دوليلا  المعيار "نسبة    –الية  األدوات  اختبار  ضمن  حالة  10الرسوم  في  اف  االعتر  إلغاء%" 
  بالمطلوبات المالية 

من السسيالتح  كجزء  إع  2020- 2018للسنوات  نوية  نات  عملية  المعامن  اداد  للتقايير  مجلس أص،  المالية  ريرلدولية  در 
العام الدحميير  تعدياسبة  المولي  على  الللتقارلدولي  اعيار  الً  يتضم9مالية  ير  توض.  التعديل  التي  ن  الرسوم  حول  يحات 

هرية عن  بصورة جو  عدلملاأو   الي الجديدم الملتزاط االف شروقييم الذي تجريه حول مدى اختالتدرجها المنشأة ضمن الت
اش الماروط  تشالي  اللتزام  الألصلي.  هذه  ت  ومرسمل  فيمالمستلمأو    ددةالمس  مبالغال  كلفقط  ا  اة  قرض والم  لمقترضبين 

ى تعديل عللا  شأةالمنتطبق  رض نيابةً عن األخر.  المقأو    المستلمة إما من قبل المقترضأو    سددةلى الرسوم الممشتملةً ع
يل ألول  دعالت   طبيقة بتوم فيها المنشأ تق  لتيالسنوية االمالية    اتانيبعد فترة البأو    دلة فيالمتباأو    معدلةلالية  طلوبات الماالم
    ة.رم
  

على يجب  مع السماح بالتطبيق المبكر.    2022يناير    1بعد  أو    السنوية التي تبدأ فيالبيانات المالية    تايسري التعديل لفتر
  دأالسنوية التي تبالمالية  ات  يانالببعد بدء فترة  أو    لة فيالمتباد  أو  لمالية المعدلةات ابوطللما  ىطبيق التعديالت علت  كةرشلا
  عديل ألول مرة.  يها المنشأة بتطبيق التف
  

  . الشركةعلى  تأثير جوهريكون للتعديالت المتوقع أن يغير من 
 

ية مع المعيار الدولي  ت المالاألدوا 9ير المالية راقتلل وليتطبيق المعيار الد 4لية ار الدولي للتقارير الماتعديالت على المعي
  عقود التأمين 4للتقارير المالية 

لمعالجة األمور    4، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2016في سبتمبر  
للتقاالختالف بين تواريخ سر  الناشئة من الدولي  المعيار  اارييان  الدولي  لجديد (المعيار  تأمين اومعيار عقود ال  9ية  لاملر 

  .)17للتقارير المالية 
  

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  لتطبيق  بديلين  خيارين  التعديالت  نطاق   9تقدم  للعقود ضمن  المصدرة  للشركات  بالنسبة 
ة تأجيل تاريخ  المؤهلفاء المؤقت للشركات  عإلا  يحيتالمؤقت وطريقة اإلحالل.    : اإلعفاء4قارير المالية  المعيار الدولي للت

ومواصلة تطبيق معيار المحاسبة    2022يناير    1قبل  للفترات السنوية التي تبدأ    9التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية  
المالية    ريراقلتل  المؤقت من المعيار الدوليوز للشركة تطبيق اإلعفاء  على الموجودات والمطلوبات المالية. يج  39الدولي  

ل1(  في حالة:  9 أي  )  تطبيق  يتم سابقاً  المالية    إصدار م  للتقارير  الدولي  المعيار  األرباح   بخالف متطلبات عرض  9من 
المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ها  ) أن تتعلق أنشطت 2سائر و(الخأو    والخسائر من المطلوبات المالية 

. أما طريقة اإلخالل فتسمح 2016أبريل    1الذي يسبق مباشرة    لسنويةبياناتها المالية ا  خيراتي  ف  بصورة جوهرية بالتأمين
المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  التصنيف بين األرباح   9للشركة بتطبيق  األيرادالخسائر واإل أو    إلعادة  الشاملة    خرى ات 

الية المصنفة بما يماثل قيام  ات المالمالية لبعض الموجود  تانيا لبالخسائر في نهاية فترة اأو    الذي ينتج في األرباح  المبلغ
  ات المالية المصنفة.على هذه الموجود 39الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

  

المالية   الدولي للتقارير  المعيار  المؤقت من  اإلعفاء  للشركة تطبيق  التي  ع  9يمكن  السنوية  الفترات   1بعد  أو    تبدأ فيلى 
  ألول مرة.  9الدولي للتقارير المالية  يقة اإلحالل عند تطبيقها للمعياربيق طر للشركة البدء في تط زوجي.  2018يناير 

  

 31أن أنشطتها تتعلق بصورة مهيمنة بالتأمين كما في  إلى    ، أجرت الشركة تقييما للتعديالت وتوصلت2017خالل سنة  
الشركة2020يسمبر  د تعتزم  اإلعفاء  .  ا  تطبيق  من  الم  را يلمعالمؤقت  للتقارير  تطبيق 9الية  الدولي  ستواصل  وبالتالي  ؛ 

  . 2018يناير  1ا المالية في تاريخ بياناتها المالية اعتبارا من على موجوداتها ومطلوباته 39معيار المحاسبة الدولي 
  

 ت الماليةاألدوا  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

الأصدر مجلس معاي  المحاسبة  المالية  المعيااألخير من    صداراإل  2014يو  دولية في يولير  للتقارير  الدولي  األدوات    9ر 
ات السابقة للمعيار صداروالقياس وكافة اإل  عترافاألدوات المالية: اال  39الدولي  المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة  

المالية   للتقارير  للت. ي9الدولي  الدولي  المعيار  المالية  جمع  ا  9قارير  المحاسبةالثلانب  لجواكافة  األد  ثة لمشروع  وات  عن 
الدولي المعيار  يسري  التغطية.  ومحاسبة  القيمة،  وانخفاض  والقياس،  التصنيف  المالية    المالية:  الفترات   9للتقارير  على 

في تبدأ  التي  بالتطبيق   2018يناير    1بعد  أو    السنوية  السماح  محاسبالمبكرمع  باستثناء  ينبغي.  التغطية،  يسري    ة  أن 
المقارنة إلزامية. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق المتطلبات بصورة عامة   معلومات  بأثر رجعي ولكن ليست  قيبلتطا
  أثر مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة. ب
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -  2
  

  تتمة)(  درة ولكن لم تسر بعدمعايير صا     2.3
  

 ة) (تتم ليةاماألدوات ال  9مالية لا راريالمعيار الدولي للتق

سنة   المالية  2017خالل  للتقارير  الدولي  المعيار  لتأثير  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت  المبدئي9،  التقييم  هذا  يستند  إلى   . 
الناتجة من المؤيدة المعقولة امعلالأو    ليالت التفصيليةالتح  المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات   ة يفاإلضومات 

بيان أو    بيان الدخلأو    بيان المركز الماليالشركة أي تأثير جوهري على  إجماالً، ال تتوقع    المستقبل.للشركة في  المتاحة  
الشامل   القيمة  الدخل  انخفاض  متطلبات  تطبيق  تأثير  اباستثناء  ضمن  للتقاالواردة  الدولي  المالية  لمعيار  تتوقع 9رير   .

حقوق الملكية وستقوم بإجراء تقييم تفصيلي في لى  سلبي عتأثير  إلى    مما سيؤدي  رئخسالى للالشركة احتساب مخصص أع 
إلعفاء المؤقت من تطبيق  في االمخصص. تستوفي الشركة معايير االستحقاق  أي مدى سيتم احتساب  إلى    المستقبل لتحديد

عقود   يان معيارحتى تاريخ سر  9لية  ماال  ريرللتقاتطبيق المعيار الدولي  وتعتزم تأجيل    9مالية  المعيار الدولي للتقارير ال
، مع  2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في) لفترات البيانات المالية 17التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ).هانأد راجع(هو وارد في التعديالت كما  9تقارير المالية تطبيق اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي لل
  

  :  9 ر الدولي للتقارير الماليةية للمعيا المتطلبات الرئيس
أو   يجب قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة  9إن كافة الموجودات المالية المسجلة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  

ل تحصيإلى    يهدف  أعمال  جذونم  ا ضمنت في الدين المحتفظ بهلخصوص، فإن االستثمارا. على وجه ا وفقا للقيمة العادلة
التدفقاال أصل  مدفوعات  تمثل  تعاقدية  نقدية  تدفقات  توليد  على  تعمل  والتي  التعاقدية،  النقدية  أصل  ت  على  والفائدة  مبلغ 

  محتفظة. أما أدوات الدين الترات المحاسبية الالحقالمبلغ القائم فقط فيتم قياسها بصورة عامة بالتكلفة المطفأة في نهاية الف
والتي تتضمن شروط  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية    كال من  لىإ  يهدف  أعمالنموذج    يف  ابه

القائم فقط فيتم  تعاقدية تحدد مواعيد معينة للتدفقات النقدية التي تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ  
البشكل   بالقيمة  قياسها  الشاملةيراداإل  لخال   من  عادلةعام  الدين  .  خرىاأل  ات  في  االستثمارات  كافة  قياس  ويتم 

األ في  إضافة   خرىاأل  سهمواالستثمارات  الالحقة.  المحاسبية  الفترات  نهاية  في  العادلة  للمعيار لى  إ  بقيمتها  ووفقا  ذلك، 
عادلة  ة القيمال  غيرات الالحقة فيتال  عرض  لغاءلإلعلى نحو غير قابل    ، يجوز للمنشآت أن تختار9الدولي للتقارير المالية  

التي لم يتم تسجيل المقابل المحتمل لها من قبل المشتري في معاملة أو    (غير المحتفظ بها للمتاجرة  أسهم تثمارات في  لالس
اإلأعمالدمج   في  األيراد )  الشاملة  ت  خرىات  عامة  يتم  أن  األإيرادسجيل  على  توزيعات  األرباحات  في  فقط  أو    رباح 

   .رئاخسال
  

الخسائر، يتطلب المعيار الدولي أو    ة بالقيمة العادلة من خالل األرباحات المالية المصنفة كمدرجالمطلوبفيما يتعلق بقياس  
المالية   المتعلق  9للتقارير  المالي  لاللتزام  العادلة  القيمة  في  التغير  مبلغ  عرض  يتم  اال  أن  مخاطر  في  ئتمان بالتغيرات 

الخسائر  أو    في األرباحمحاسبية  الفروق  تتزايد الأو    لم تنشأ  ما،  خرىألات الشاملة ايرادإلا  في  زاملتالمعرض لها هذا اال
. وال يتم الحقا إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة خرىات الشاملة األيرادعند تسجيل هذه التغيرات في اإل

لال االئتمانية  الماليبالمخاطر  الماسخلاو  أ  حاألرباإلى    لتزام  لمعيار  وفقا  ائر.  في  39لدولي  حاسبة  التغير  قيمة  تعرض   ،
بالقيمة   كمدرج  المصنف  المالي  لاللتزام  العادلة  األرباحالقيمة  خالل  من  األرباح أو    العادلة  في  بالكامل  أو    الخسائر 

  الخسائر. 
  

قيمة   بانخفاض  يتعلق  يتطلفيما  المالية،  للتقارالموجودات  الدولي  المعيار  خسائتطبيق    9  ةيلاالمير  ب  االئتنموذج  مان  ر 
بدال الدولي    المتوقعة  المحاسبة  لمعيار  وفقا  المطبق  المتكبدة  الخسار  نموذج  االئتمان  39من  خسائر  نموذج  يتطلب   .

والتغيرات المتوقعة  االئتمان  المحاسبة عن خسائر  المنشأة  المت  المتوقعة من  االئتمان  البيانات  في خسائر  تاريخ  في  وقعة 
. أي انه لم يعد من الضروري التعرض لمخاطر  .الئتمان منذ االعتراف المبدئي.مخاطر اا يعكس التغيرات في  مب  ةاليالم

  ائتمانية قبل تسجيل خسائر االئتمان. 
  

محاسبة  تحتفظ   آلليات  الثالثة  باألنواع  العامة  التحوط  محاسبة  ضممتطلبات  حاليا  المطبقة  المحاسبة التحوط  معيار  ن 
و39  الدولي للتق  اقف.  الدولي  الللمعيار  المؤهلة  9مالية  ارير  المعامالت  ألنواع  بالنسبة  المرونة  من  أكبر  قدر  يتوافر   ،

غير   ط السيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تحوط وأنواع بنود المخاطر للبنودلمحاسبة التحو
داله بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما أن  ة واستبتحديث اختبار الفعالي  مت  ك،ذلإلى    حاسبة التحوط. إضافةالمالية المؤهلة لم

يعد لم  رجعي  بأثر  التحوط  فعالية  تقييم  أنشطة    مطلوبا.  إجراء  حول  متطورة  إفصاحات  متطلبات  تطبيق  تم  ة  إداركما 
  .المخاطر التي تتبعها الشركة
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  (تتمة)  لهامةالسياسات المحاسبية ا  -  2
  

  تتمة)(  لكن لم تسر بعدة ورداصير  معاي     2.3
  

  : (تتمة) 9المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  أ) التصنيف والقياس  

  

  اإليضاح  الموجودات المالية 
  التصنيف 

معيار المحاسبة    الوصف 
  39 الدولي

المعيار الدولي للتقارير  
  9المالية 

 أدوات حقوق
ما في الملكية ب

  تاارذلك االستثم
  خاصة   أسهمي ف

القيمة العادلة من    يع  للب متاح  8
ات يرادخالل اإل

    خرىالشاملة األ

األدوات كاستثمارات متاحة  تم تصنيف هذه 
االحتفاظ   يتم  العادلة.  بالقيمة  ومدرجة  للبيع 

نموذج   في  االستثمارات   يهدف   أعمالبهذه 
دية التعاقدية من تحصيل التدفقات النق  كلإلى  

في الشروط ،  وحتفم   سوق   والبيع  وتؤدي 
لالتع تدفقات نقدية في مواعيد  إلى    ألداةاقدية 

المبلغ  أصل  مدفوعات  في  تتمثل  محددة 
  ل المبلغ القائم فقط. والفوائد على أص

عليه،   األدوات وبناءا  هذه  قياس  الحقا  يتم 
العادلة من خالل بالقيمة  ات يراداإل  كمدرجة 

األ الدولي   خرىالشاملة  المعيار  تطبيق   عند 
  .  9ر المالية ريقاتلل

دين  وات الدأ
  لية (السندات) الما

محتفظ بها    8
حتى 

  االستحقاق  

محتفظ  تم تصنيف هذه األدوات كاستثمارات    بالتكلفة المطفأة  
االستحقاق   حتى  بالتكلفة بها  ومدرجة 

االستثم بهذه  االحتفاظ  يتم  في المطفأة.  ارات 
تحصيل إلى    فيهد  أعمالنموذج   من  كل 

وتؤدي  ة  ديقنالقات  التدف الشروط  التعاقدية، 
تدفقات نقدية في مواعيد  إلى    التعاقدية لألداة

المبلغ  أصل  مدفوعات  في  تتمثل  محددة 
  وائد على أصل المبلغ القائم فقط. والف

  الحقا  قياس هذه األدواتيستمر  وبناءا عليه،  
ر  عند تطبيق المعيالمطفأة  تكلفة اكمدرجة بال

   . 9ر المالية الدولي للتقاري
  

بنفس األساس المتبع حاليا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   خرىاألالمالي والمطلوبات المالية  وجودات  يستمر قياس كافة الم
39 .  

  

  ب) انخفاض القيمة
ال المدينة  واألرصدة  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات  التإن  إعادة  عقود  من  االقساط ناتجة  واستحقاقات   أمين 

على  تأال  ةادوإع المستردة  التي تخضعالمطالبمين  القائمة  المدينة  واالرصدة  التسوية  تحت  انخفاض إلى    ات  مخصصات 
  .  9يار الدولي للتقارير المالية القيمة في المع

  

 نةلمديألداة بالنسبة لألرصدة االمتوقعة على مدى عمر ا  تتوقع الشركة تطبيق الطريقة المبسطة لالعتراف بخسائر االئتمان
  . 9لي للتقارير المالية ار الدوما يسمح به المعيا لوفق

  

االعتراف  إلى    سوف يؤدي  9تتوقع الشركة أن تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  
   .اتألدوص الخسائر المسجل لهذه ازيادة مبلغ مخصإلى  يؤديالمبكر بخسائر االئتمان لبنود معينة و

  

  محاسبة التحوط  
ة إدار  إطاربحيث تتوافق مع بصورة أكبر مع    9ة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  طلبات محاسبمت  طويرتم ت

لى مبادئ بعض المتطلبات القائمة عتبسيط  إلى    تؤديأو    ع في أدوات التحوط، وتستبعدالمخاطر، وتسمح للمزيد من التنو
القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي عمليات تحوط  تفاظ باالحيتم  ط:  عناصر محاسبة التحو  .39  ليمعيار لمحاسبة الدو

  االستثمار.  
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -  2
  

  (تتمة)  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.3
  

  : (تتمة) 9ير المالية ة للمعيار الدولي للتقارالمتطلبات الرئيسي
  تمة) (تط حوتلا محاسبة

أكبر مع سياسات  اسبة التحوط  لبات محتتوافق متط المبدئي للمعيار الدولي  إداربصورة  ة المخاطر للشركة. عند التطبيق 
ال من  بد  39ر المحاسبة الدولي  تختار الشركة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقا لمعيا،  9للتقارير المالية  

ا المعيار  المالية  ارتقللي  لدولمتطلبات  على9ير  الشركةالرغم    .  انتهت  فقد  ذلك،  يتم  إلى    من  التي  التحوط  عالقات  أن 
. ال تتوقع الشركة 9فعالة تستمر للتأهل لمحاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية تصنيفها حاليا كعالقات تحوط 

مح  أن متطلبات  لتطبيق  للمعيايكون  وفقا  التحوط  الاسبة  المالية  لتل   يلدور  تأثير أ  9قارير  المالية    ي  البيانات  على  مادي 
  للشركة.  

  

  فصاحات  ج) اإل
  المتوقع أن تؤدي والعرض  تتعلق برات  يأيضا متطلبات شاملة لإلفصاحات وتغي  9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

طبإلى   في  الشركةتغيير  إفصاحات  وحجم  ال  يعة  المالية  األدوات  خاللهسنال  يف  سيماحول  سيتم  التي  تطبيقة  المعيار    ا 
  .  9الدولي للتقارير المالية 

  

المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  الثالث  للجوانب  المستوى  عالي  تقييم  الشركة  أجرت  عام،  التقييم  9بشكل  هذا  يستند   .
افية ومات إضتوافر معلأو   صيالتفر  ثكأ يالتلتغييرات الناتجة من تحلوافرة حاليا، وقد يخضع لالمعلومات المتإلى  المبدئي

المستقبل.   في  للشركة  انتهت  معقولة ومؤيدة  الشركة بشكل عامإداروقد  المركز إلى    ة  بيانات  على  ليس مادياً  التأثير  أن 
  الدخل الشامل للشركة.  أو  الدخلأو  المالي

  

يرات التي لم تسر  والتفس  يالت على المعاييرعدلتاوة  ن المعايير الجديدطبيق عدد م، لم يتم ت ةيانات الماليعند إعداد هذه الب
لزامية على  تصبح إ. وال تتوقع الشركة أن يكون للتعديالت المقترحة التي سوف  2020ديسمبر    31بعد للسنة المنتهية في  

  لى البيانات المالية. بعدها تأثير جوهري عأو  2018البيانات المالية لسنة 
  

   عقود التأمين 17 ةيالالمعيار الدولي للتقارير الم
مأصد مر  المحاجلس  مايو  عايير  في  الدولية  المالية    2020سبة  للتقارير  الدولي  معيار    17المعيار  وهو  التأمين،  عقود 

ارير المعيار الدولي للتق  يحل محل  ، وهووالقياس والعرض واإلفصاح  عترافغطي االيجديد شامل لعقود التأمين    يمحاسب
  . التأمينعقود  4المالية 

  

المتطلباال  على من  الواردة  نقيض  المات  للتقارير  الدولي  المعيار  كبيرة  4لية  ضمن  بصورة  تستند  السياسات إلى    والتي 
  17رير المالية  يقدم المعيار الدولي للتقا،  والخاضعة لمبدأ عدم رجعية التطبيق  ألغراض القياس  المحاسبية المحلية السابقة

انموذج (النموذج  شامالً  لاً  ااألتع   ه منهجأمين ويساندلتا  دوعقلعام)  للعقود ذاب  التي  لمتغيرة  المباشرة  المشاركة  ات سمات 
بالمدى القصير بصورة رئيسية   المرتبط تتمثل بصورة جوهرية في عقود خدمات متعلقة باالستثمار ومنهج توزيع األقساط 

  أمين العامة. جية على بعض عقود التالذي ينطبق بصورة نموذ
  

 د لعقود التأمين:ياسبي الجدموذج المحيسية للنرئال تمافيما يلي الس
  

والتي   ⊲ المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  اقياس  يعكس  بما  الصريح  التعديل  قياستتضمن  ويعاد  هذه    لمخاطر 
 لمرتبطة باإلنجاز).في كل فترة بيانات مالية (التدفقات النقدية االقيمة 

التعاقديةاه ⊲ الخدمات  فويقا  لدايع  الذي  مش  يوم  أي  ربح  التبل  من  لمجموعة  ردي  باإلنجاز  المرتبطة  النقدية  دفقات 
الخسائر على مدى  أو    يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربحية غير المكتسبة لعقود التأمين ويسجل في األرباح  لعقود.  ا

 طية). فترة الخدمات (أي فترة التغ
بعض ⊲ تعديل  في    يتم  الحاليالتغيرات  االقيمة  النقديوتملة  للتدفقات  المستقبلقعة  التعاقدية  ة  الخدمات  هامش  مقابل  ية 

 على مدار فترة الخدمات التعاقدية المتبقية.  الخسائر أو  وبالتالي يتم تسجيلها في األرباح
  ه دحديويتم ت  خرىات الشاملة األيراداإلأو    الخسائرأو    سيتم تسجيل تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في األرباح ⊲

 اسبية.ياسات المحطبقا ألحد خيارات الس
 مفهوم الخدمات المقدمة خالل الفترة.إلى  ات التأمين ومصروفات التأمين في بيان الدخل الشامل استناداً إيراد تسجل ⊲
دائم   ⊲ بشكل  الوثيقة  حامل  يتسلمها  التي  المبالغ  عرض  يتم  الحدث  بغض  –ال  وقوع  عن  (بنود    النظر  عليه  المؤمن 

 يتم تسجيلها مباشرة في بيان المركز المالي.  الدخل ولكنفي بيان  - المميزة)   ريغار الستثما
التأمين (اإل ⊲ نتائج خدمات  المتكبدة) بصورة منفصلة عن  يراديتم عرض  التعويضات  ناقصاً  المكتسبة  أو    اتإيرادات 

 مصروفات تمويل التأمين.
تهاإلفص ⊲ التي  الشاملة  المعلومات  احات  لتقديم  المدف  التأملا   غبالعن  عقود  من  وطبيعة  محققة  المخاطر ين  وحدود 

 الناتجة من هذه العقود. 
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -  2
  

  (تتمة)  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.3
  

  ة)(تتم عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
مع ضرورة    2022يناير    1بعد  أو    أ فية التي تبدانات المالية السنوييبلاات  لفتر  7ية  لي للتقارير الماليسري المعيار الدو

المالية    المبالغعرض   للتقارير  الدولي  المعيار  بتطبيق  الشركة أيضاً  المبكر شريطة أن تقوم  بالتطبيق    9المقارنة. يسمح 
ينبغي .  17مالية  الدولي للتقارير ال  رايعالم   بتطبيقيخ قيامها ألول مرة  قبل تار أو    في  15لية  والمعيار الدولي للتقارير الما

في حالة إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين أمر غير عملي، التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك،  
  لة.يق منهج القيمة العادتطبأو  ينبغي على الشركة ان تختار إما التطبيق المعدل بأثر رجعي

  

(راجع   9المعيار الدولي للتقارير المالية  إلى    باإلضافةب  ان المطلويالجديد في تاريخ السر  رامعيتعتزم الشركة تطبيق ال
وقد أجرت تقييماً عالي المستوى لتأثير المعيار الدولي   17أعاله). بدأت الشركة في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

لمحاسبية المتعلقة بمطلوبات  السياسات اتغير جوهري في  إلى    ديدجال  لمعياروقع الشركة أن يؤدي ا. تت17قارير المالية  للت
متطلبات  إلى    حقوق الملكية باإلضافة  إجماليعلى الربح وعقود التأمين للشركة ومن المحتمل أن يكون له تأثير جوهري  

  العرض واإلفصاح. 
  

اسات  ر على السيلشركة وليس لها تأثياب  ةصل   ولكنها لم تسر بعد ذات  ادرةالص  خرىالمعدلة األأو    ليست المعايير الجديدة
  األداء المالي للشركة. أو  المركزأو  المحاسبية

  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.4
  

  فيما يلي ملخص السياسات المحاسبة الهامة المستخدمة في إعداد وعرض البيانات المالية:
  

  ط قسااأل
برامها خالل السنة، بغض النظر عما إذا كانت  م إط من العقود التي تاسقألاى  علالتأمين    لمكتتبة من عقود تشتمل األقساط ا

  ة. جزئياً بفترة محاسبية الحقأو  تتعلق كلياً 
  

  تتضمن األقساط المكتسبة للسنة التعديالت على األقساط المكتتبة في الفترات المحاسبية السابقة وتقديرات األقساط المكتتبة
السنة.  اريللعقود السالسناد  اة  جه  قبلمن  ولكن لم يبلغ عنها بعد   حسابات عقود    كشوفعدم استالم  في حالة  ة في نهاية 

في وفرة.  امتوالمعلومات  حدث الأإلى    استناداً األقساط المكتتبة ولكن لم يبلغ عنها بعد  تقدير    التأمين حتى نهاية السنة، يتم
األقساط المتعلقة بفترة المخاطر  خذ قساط بأثر رجعي. تؤألا ىعل تقدير لتسجيل التعديالت راءإج ، يتمماليةال البياناتتاريخ 

ك وتدرج  كمكتسبة  معإيرادالمنتهية  يتم  بينما  للسنة،  كاحتياطي  ات  المنتهية  غير  المخاطر  بفترة  المتعلقة  األقساط  املة 
  في الغ الشركة عنها كمابإ ميت (األقساط المكتتبة ولكن لم  رج األقساط المكتتبة ولكن لم يبلغ عنهاللمخاطر غير المنتهية. تد

  .9"أقساط مستحقة ناتجة عن عقود إعادة التأمين" في إيضاح  المالية) كـ البياناتتاريخ 
  

 دة المسنقساط األ
رج في  ، وتدلفترةاألقساط المستحقة لكامل فترة التغطية المحددة في العقود الموقعة خالل ا  إجماليلمسندة  اقساط  األتشمل  

حاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في  في الفترة الم ديالت ناتجةوتتضمن األقساط أي تع .ةثيقتاريخ بداية الو
   فترات محاسبية سابقة.

  

  ضات تحت التسوية ة واحتياطي التعويالتعويضات المتكبد 
ة في نهاي  أخرىوأطراف    دوقالعلكي  ماإلى    السنة والمستحقةالمبالغ المدفوعة خالل    تشملالتي    -   يتم تسجيل التعويضات

عن  -   السنة يبلغ  لم  ولكن  بعدالمتكبدة  بالصافي  الصلة  ذات  الخسائر  بتعديل  الخاصة  والمصروفات  االستنقاذ ها   ،
  في بيان الدخل عند تكبدها. ، خرىاألواالستردادات 

  

   ذي الصلة. دقعلد اوفقاً لبنو ذي الصلة لتأمينتعويض ا إجمالي سجلتعويضات إعادة التأمين عندما ي درجت
  

الاحتياطيتضمن   التسوية  التعويضات تحت  يتم تسديدها في تاريخ  ي  لم  المتكبدة ولكن  للتعويضات  المقدرة    البياناتتكلفة 
البياناكما في تار. يتم احتساب احتياطيات للتعويضات المبلغ عنها غير المسددة  عنها أم ال  ء تم اإلبالغالمالية سوا  تيخ 

  ة. دارقدير اإلحسب تدها ور كل حالة بمفريدقتاس المالية على أس
  

م احتساب مخصص  خبرة الشركة السابقة ويتإلى    بشكل عام التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها استناداً تقدر الشركة  
تقديرات اإل بالنسبة  دارعلى أساس  المتكبدة ولمة  التعويضات  بتارييبلغ عن  لتكلفة تسوية  أي   جردي. والمالية  البياناتخ  ها 

  لتالية في بيان الدخل لتلك السنة. سويات والمخصصات في السنة االمالية والت البياناتت في تاريخ  بين المخصصا فرق
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  (تتمة)  حاسبية الهامةالسياسات الم  -  2
  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.4
  

  منتهيةاحتياطي المخاطر غير ال
الجزء  تي المحاسبة عن  القسأ  ليماإجمن  م  التأمين  تالية  الذي مكتتبة،  اط عقود  في سنوات  اكتسابه  المقدر  الحقة، أو    من 

الجزء  كاحتياطي المخاطر غير المنتهية. ويتم احتساب   تاريخ  بشكل  ذلك  المالية من خالل    البيانات منفصل لكل عقد في 
  ي والمتقلب.  باسب للنشاط غير النسنملااس تفاقيات النسبي واألساط االيسية لنشللمخاطر الرئ المتوقع احتساب التعرض

  

  تكاليف حيازة الوثائق 
كبدة فيما يتعلق بحيازة وتجديد عقود المت  خرىالمباشرة األ  اإلضافية  التكاليفأو    يتم إطفاء العموالت المدفوعة للسماسرة

تعلقة لعقود الماستبعاد او  أ  ةسويعندما يتم توقساط  األ  كتسابعند اها  التأمين على مدى فترات عقود التأمين التي تتعلق ب 
  . بها

    

  العموالت المكتسبة  
  تسجل العموالت المكتسبة عند تسجيل األقساط المتعلقة بها. 

  

  ات التأجير إيراد
على  الثابت    اس القسطات التأجير الناتجة عن عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على أسإيرادبة عن  يتم المحاس

  ار. مدى فترة اإليج
  

  الفوائد  اتراديإ
  . باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي الفوائد على أساس االستحقاق اتإيراد سجلت
  

  ات توزيعات أرباح  إيراد
  ات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح. توزيعات إيرادتسجل 

  

  التمويل  تكلفة
  دة الفعلي.معدل الفائ ابها باستخدام طريقةستحاتم لدخل عند استحقاقها وييان افي ب مويلالت تكلفة سجلت

  

  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب
  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

ة إدارقــرار مجلــس إلــى  % وفقــاً لالحتســاب المعــدل اســتناداً 1ؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنســبة تحتسب الشركة حصة م
يجب اســتثناؤهما مــن ربــح   اإلجبارياالحتياطي  إلى    ة والمحولدارمجلس اإل  ءاأعضينص على أن مكافأة    سة الذيالمؤس

  السنة عند تحديد حصة المؤسسة. 
  

  الضرائب
  ضريبة دعم العمالة الوطنيةأ. 

ســبة بن 2006لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار    2000لسنة    19تحتسب الشركة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً لقانون  
رجة التــي ن، تم اقتطاع توزيعات األرباح النقدية من الشركات المدب. وفقاً للقانوالخاضعة للضرائ  السنة  حاأرب% من  2.5

  تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من أرباح السنة. 
  

  الزكاة ب. 
  . 2007لسنة  58قم % من ربح الشركة وفقاً لقرار وزارة المالية ر1تحتسب حصة الزكاة بنسبة 

  

 دلالمعا  دقالنالنقد و
 ذات فتــرات اســتحقاق أصــلية لبنــوكلــدى اقصيرة األجــل والودائع   والنقد  المعادل األرصدة لدى البنوكوالنقد  النقد    يشتمل
  .إن وجد - الحساب المكشوف القائم لدى البنك بالصافي بعد أقل من تاريخ اإليداع والنقد بالصندوقأو  أشهر 3  مدتها

  

  األدوات المالية
  

  ةيلامال الموجودات
  والقياس المبدئي  عترافاال

كـ "موجودات ماليــة متاحــة للبيــع" و "موجــودات   39يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
الموجودات الماليــة تحدد الشركة تصنيف  حتى االستحقاق" و "قروض ومدينين" و"النقد والنقد المعادل".مالية محتفظ بها 

 بدئي.لما فاترععند اال
 

مباشــرةً باســتثناء فــي حالــة الموجــودات  بهــاالمتعلقــة المعاملة  تكاليف  ياً بالقيمة العادلة زائداً  مبدئ  دات الماليةتدرج الموجو
 الخسائر.أو  المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -  2
  

  (تتمة)مة اهلاية ملخص السياسات المحاسب  2.4
  

  (تتمة) الماليةاألدوات 
  

  (تتمة) الموجودات المالية
بــالعرف أو    مني يتحدد بالتعليمــاتمبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زأو    إن مشتريات
 بــالبيعتلتزم فيه الشركة  ذيال ريخخ المتاجرة، أي في التاتاريفي  سجل(مشتريات الطريقة االعتيادية) ت  سواقالسائد في األ

  الشراء.أو 
   

 موجودات مالية متاحة للبيع  

المصنفة    أسهم. إن االستثمارات في  المالية  دين الوأوراق    أسهمستثمارات في  االتتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع  
االستثمارات  كم تلك  هي  للبيع  بهحتكمفة  مصنالغير  تاحة  العادلة من خاللميقلبا  مدرجةأو    للمتاجرة  ا فظ  أو    رباحألا  ة 

الدين إن أوراق  بيع  المالية   الخسائر.  لفترة غير محددة ويمكن  بها  لالحتفاظ  تم حيازتها  التي  تلك  الفئة هي  هذه  ها  ضمن 
ن كموجودات مالية  مدينيأو  ضالتغيرات في ظروف السوق. لم تقم الشركة بتصنيف أي قروأو  استجابة لمتطلبات السيولة

  .  عيبلة لمتاح
  

المب القياس  ابعد  قياس  يتم  األرباحدئي،  إدراج  العادلة مع  بالقيمة  للبيع الحقاً  المتاحة  المالية  غير أو    لموجودات  الخسائر 
وقت  لك الفي ذ  في االحتياطي المتراكم للقيمة العادلة حتى يتم استبعاد االستثمار حيث يتم  أخرىشاملة    اتإيرادالمحققة ك

انخفاض قيمة ذلك االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة    ديدتحأو    الدخلالمتراكمة في بيان    رئاسالخأو    إدراج األرباح
من   المتراكمة  الخسائر  العادلةافي    اكمةالمتر  التغيراتاحتياطي  تصنيف  المالية  إلى    لقيمة  الموجودات  إن  الدخل.  بيان 

إدراجها بالتك  ها في  ثوقمتها العادلة بصورة مواس قيذر قيالمتاحة للبيع التي يتع انخفاض القيمة، إن    خسائرلفة ناقصاً  يتم 
ات فوائد باستخدام طريقة معدل إيرادوجدت. يتم تسجيل الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالية المتاحة للبيع ك

  الفائدة الفعلي. 
  

 اقستحقموجودات مالية محتفظ بها حتى اال

التي يمكن تحديدها واالستحقاقات الثابتــة يــتم تصــنيفها كمحــتفظ أو  بتةقة ذات الدفعات الثاتشملر اإن الموجودات المالية غي
بعــد  وقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه الموجــودات حتــى االســتحقاق.بها حتى االستحقاق عندما يكون لدى الشركة نية إيجابيــة 

، الفعليــة باستخدام طريقة الفائــدةبالتكلفة المطفأة    اقحقتساللية المحتفظ بها حتى االما  جوداتالقياس المبدئي، يتم قياس المو
أو  لحيــازة واألتعــابعــالوة عنــد اأو  . تحتسب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل احتســاب أي خصــمناقصاً االنخفاض في القيمة
الناتجــة مــن  رئالخســ فــاء فــي بيــان الــدخل. تــدرج اطاإلج من معدل الفائدة الفعلية. يــدر ال يتجزأالتكاليف التي تعتبر جزءاً  

  هذه الموجودات المالية في بيان الدخل.لقيمة لانخفاض ا
  

 قروض ومدينون 

ثابتة مدفوعات  ذات  مشتقة  غير  مالية  موجودات  والمدينون  القروض  بعد  أو    تمثل  نشط.  في سوق  مدرجة  غير  محددة 
المالية   الموجودات  هذه  قياس  يتم  المبدئي،  باالحقالقياس  المطفأة  بالتكلفة  الفائدة    مادستخاً  معدل  ناقصاً  الطريقة  فعلية 

  طفاء ضمن بيان الدخل. تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض القيمة في بيان الدخل. اإل انخفاض القيمة. يدرج
  

واألق التأمين  إعادة  عقود  عن  الناتجة  المدينة  االرصدة  الشركة  لدى  والمدينين  القروض  أرصدة  المستحقة  ساط  تتضمن 
  . خرىاأل رصدة المدينةويضات تحت التسوية واألة التأمين على التعادعإل دةوالحصة المستر

  

 الموجودات الماليةب االعتراف إلغاء

حسبما ينطبق عليه   مالية مماثلة  موجوداتجزء من مجموعة  أو    أصل مالي (أو جزء من أصل مالياالعتراف ب  إلغاءيتم  
  ) عندما:ذلك

 

 أو   ؛من األصل ةنقديقات الفي استالم التدف قوقتنتهي الح ⊲
ً تتحمل التزامأو    األصلفي استالم التدفقات النقدية من    حقوقهاة بتحويل  شركال  قامت ⊲  بسداد التدفقات النقدية بالكامل   ا

ترتيبطرف  إلى   بموجب  مادي  تأخير  دون  وإما:  آخر  والقبض  مخاطر   الدفع  كافة  بتحويل  الشركة  تقوم  أن  (أ) 
  فقدتمزايا األصل الجوهرية ولكنها  ميع مخاطر واالحتفاظ بج أو    بتحويل  مم تق(ب) لأو    ا األصل الجوهريةومزاي
 األصل.  رة علىالسيط

 

ما إذا   بتقييمدفع، فإنها تقوم  القبض وال  الدخول في ترتيبأو    قات النقديةعندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدف
بالمخاطر    ما تحتفظ  للمزالت  الهامة  تقمذلك  مدى  ي أ  وإلى لكية،  والمزايا  لم  إذا  بتحو  .  بكافة أو    يلالشركة  االحتفاظ 

دار استمرار الشركة في السيطرة الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل بمق  المخاطر والمزايا
المرتبط  اللتزام  اوحول  صل الم لصلة. ويتم قياس األعلى األصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي ا

  ركة.لحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشى أساس يعكس ابه عل
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  (تتمة) األدوات المالية
  

  (تتمة) الموجودات المالية
 

  (تتمة) الموجودات الماليةب االعتراف إلغاء
الحــد أو  لــذلك األصــل  دفتريــةاألصــلية اللى األصل المحول بالقيمــة  التي تأخذ شكل ضمان عاس السيطرة المستمرة  يق  يتم

  األقصى للمقابل الذي قد ينبغي على الشركة سداده، أيهما أقل.
  

 فاض قيمة الموجودات الماليةانخ

مجموعــة أو  امالي بأن أصالوعي موض ان هناك دليلك اإذ اد فيملتحدي تقييم بإجراءة مالي بياناتتقوم الشركة في تاريخ كل 
مالية قد انخفضت قيمتها فقــط إذا كــان من الموجودات المجموعة أو  يعتبر األصل المالي قيمتها. تنخفضمن الموجودات ا

صــل لألالمبــدئي  عتــرافبعــد اال مجموعة أحداث وقعتأو  موضوعي على االنخفاض في القيمة كنتيجة لحدثهناك دليل  
أو  حــدث الخســارة تــأثير علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المــاليليكــون    ) وأنةارة" متكبــدث خسدح"(

 تتضمن أدلة االنخفاض في القيمة عالمــات تشــير  قدمنها.  يمكن تقديره بصورة موثوق    والذيالمالية  الموجودات  مجموعة  
 المدفوعات األساســيةأو  بالفوائدعدم االلتزام  أو لعجزاأو  لية كبيرةام باتصعوتواجه    المدينينعة  مجموأو    المدينأن  إلى  
يمكــن   انخفــاضإلــى    الملحوظةبيانات  الوعندما تشير    خرىاالضطرابات المالية األأو    احتمال التعرض لخطر اإلفالسأو  

 رتبط بحــدوث حــاالتتــي تــ لا  ةاديقتصــ الظــروف االأو    لمتــأخراتفي التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات فــي ا  قياسه
  العجز.

  

 موجودات مالية متاحة للبيع

متواصل في القيمة العادلة  أو   المصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض كبير سهمفي حالة استثمارات األ
االنخفاض "الكبير" مقا لالستثمار بما يقل عن تكلفته. تقييم  التكلفة األصلية لاليتم  الفترال"و  مارستثبل  ة  متواصل" مقابل 

لقيمة العادلة دون التكلفة األصلية. إذا كان هناك دليل على االنخفاض في القيمة، فإن الخسائر المتراكمة التي تنخفض فيها ا
ب  – بالفرق  قياسها  يتم  ناقصاً    تكلفةين  التي  الحالية  العادلة  والقيمة  لالحيازة  خسائر  القيمة  نخالأي  في   مارالستثلفاض 
ال يتم عكس خسائر   في بيان الدخل.  درجوت  خرىات الشاملة األيراديتم استبعادها من اإل   -   دخلفي بيان السابقاً  ققة  حمالو

دخل وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد االنخفاض في من خالل بيان ال  أسهماالنخفاض في القيمة من االستثمارات في  
  .خرىألاملة الشاات يرادباشرةً ضمن اإلالقيمة م

  

 مدرجة بالتكلفة المطفأة  مالية  موجودات

مدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم الشركة أوالً بتقييم وجود الدليل الموضوعي على االنخفاض في  لا  المالية  بالنسبة للموجودات
الجوهرية على نحو فردي، وبصور المالية  للموجودات  اوداللموج  مجمعةأو    ة فرديةالقيمة بصورة فردية  ير لية غاملت 

نخفاض في القيمة لألصل المالي الذي تم في حالة تحديد عدم وجود دليل موضوعي على اال نحو فردي.الجوهرية على  
االنخفاض جوهريي تق كان  سواء  فردية،  بصورة  الموجودات أو    يمه  مجموعة  األصل ضمن  إدراج  يتم  غير جوهري، 

مخا سمات  ذات  ويتم  المالية  مماثلة  ائتمان  ام جميم  تقيطر  الماليةوعة  في   مجمعة  بصورة  لموجودات  االنخفاض  لتحديد 
تحقق  حديد االنخفاض في القيمة والموجودات المالية التي  المالية التي يتم تقييمها بصورة فردية لت  قيمتها. إن الموجودات

 ي القيمة. ض فا فنخاللع مجملتقييم الاجها ضمن اال يتم إدرتستمر في تحقيق خسائر االنخفاض في القيمة أو  خسائر
 

حالة على  وجود    في  موضوعي  خسائر  دليل  القيمة،  تكبد  القيمة  ر  تقدييتم  انخفاض  بين  بالفرق  الخسارة    دفترية القيمة 
المتوقعة المستقبلية  االئتمانية  الخسائر  (باستثناء  المقدرة  المستقبلية  المالية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  يتم   لألصل  لم  التي 

بع للتدف  مصخوت  د).تكبدها  الحالية  المستقبليةالقيمة  المالية  الفعلية  قات  الفائدة  بمعدل  المالية.    المقدرة  للموجودات  األصلي 
لقياس أي خسارة من انخفاض القيمة هو معدل   المستخدم فإن معدل الخصمالفائدة المتغيرة، معدالت بالنسبة للقروض ذات 

  لحالي.  الفائدة الفعلية ا
  

الق الدخل. ويالخسائر  قيمة  مخصص، وتسجل  حساب  خدام  لألصل من خالل است  يةرتفدال  يمةيتم تخفيض  بيان  ستمر في 
التدفقات النقدية    لخصموتستحق باستخدام معدل الفائدة المستخدم  المخفضة،    دفتريةالعلى القيمة  ات الفائدة  إيراداستحقاق  

خسا قياس  لغرض  االنخفاالمستقبلية  القيمئر  في  تسجض  فياولفا   اتإيرادل  ة.  يتم  ئد  الدخل.  مع    بيان  القروض  شطب 
 تحويلهاأو    كافة الضمانات  تسجيلمع  الستردادها في المستقبل    واقعي  تمالعلق بها في حالة عم وجود احالمتلمخصص  ا

زيادةإلى   حالة  في  خساأو    الشركة.  مبلغ  القيمة  ئرنقص  في  سنة الحقةالمقدرة  االنخفاض  في  بعد  نتيجة  ،  ،  وقع  حدث 
الافنخا  يلتسج زيادةقيمة،  ض  خساخفو  أ  يتم  خالل  ئرض  من  وذلك  سابقاً  المسجلة  القيمة  حساب    انخفاض  تعديل 

ً المخصص. إذا تم استرداد    بيان الدخل. إلى  االسترداديضاف ، شطب مستقبلي الحقا
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  لية (تتمة)الما تواداأل
  

 الماليةوبات  المطل
  

 المبدئي والقياس عترافاال

الشــركة تحدد  مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.  ك  39الدولي    اق معيار المحاسبةتصنف المطلوبات المالية ضمن نط
ئــدة تخدام طريقــة معــدل الفاســ افأة بالتكلفة المطات المالية بتدرج المطلوب المبدئي. عترافلية عند االتصنيف مطلوباتها الما

  المطلوبات.ب عترافاال إلغاءخسائر في بيان الدخل عند الرباح واأل درجت الفعلية.
 

دائنــة الدة رصــ األ"ناتجــة مــن عقــود التــأمين" والمطلوبــات  ال"  للشركة  المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  لوباتالمط  تتضمن
   ".خرىاألدائنة لاصدة راألتأمين" و"الود إعادة قعناتجة من ال
  

 الخسائر.أو  لشركة بتحديد أي التزام مالي كمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباحقم الم ت
  

 ات الماليةالمطلوباالعتراف ب إلغاء

  اء صالحيته. انتهأو  ؤهإلغاأو  المرتبط بالمطلوباتالتزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام االعتراف ب إلغاءيتم 
  

ا م  لستبداعند  بآخرالتزام  حالي  المقر  الي  نفس  كبير،من  بشكل  مختلفة  بشروط  المالي  أو    ض  االلتزام  شروط  بتعديل 
التبديل هذا  معاملة  يتم  بشكل جوهري،  كأو    الحالي  با  إلغاءالتعديل  واالعتراف  األصلي  باللتزام  جديد،  االعتراف  التزام 

    .لالدخ ذات الصلة في بيان  يةتردفالويدرج الفرق في القيمة 
 

 ليةمقاصة األدوات الما
 إذا كــان هنــاك حــق صافي المبلغ في بيــان المركــز المــالييدرج  والمطلوبات المالية و  المالية  تتم المقاصة بين الموجودات

الموجودات وتســوية  يقتحقأو  التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي قابل حالي  قانوني
    في آن واحد.  لوباتالمط

  

    العادلةالقيمة 
ا المالية مثل  األدوات  الشركة  في  تقيس  العادلة  للقيمة  وفًقا  االستثمارية  العقارات  المالية مثل  غير  والموجودات  لمشتقات 

  .19 حإليضاكلفة المطفأة في اها بالتتم قياسي. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية التي البيانات الماليةريخ تا
  

في    المشاركينظمة بين  لنقل التزام ما في معاملة من  المدفوعأو    المستلم من بيع أصل ما  دلة بأنها المبلغتعرف القيمة العا
يست القياس.  تاريخ  في  العادلةالسوق  القيمة  قياس  األصلإلى    ند  بيع  معاملة  حدوث  إحدى  أو    افتراض  في  االلتزام  نقل 

  الحاالت التالية:  
  أو   ،االلتزامأو   يسي لألصلئروق الفي الس ⊲
 االلتزام. أو  ألكثر مالءمة لألصلفي غياب السوق الرئيسي، أي في السوق ا ⊲

  

  كثر مالءمة. السوق األأو  سيالسوق الرئيإلى   وليجب أن يكون بإمكان الشركة الوص
  

العادلة لألصل القيمة  قياس  اأو    يتم  التي من الممكنااللتزام باستخدام  السوق استخدامهراللمش  الفتراضات  ا عند  كين في 
  .  االقتصادية المثلىالحهم مصلتحقيق   المشاركين في السوق سيعملونااللتزام، بافتراض أن أو  تسعير األصل

  

ا القيمة  قياس  المشاركلعادلة  يراعي  قدرة  المالي  غير  ا  لألصل  اقتصادية من خالل  إنتاج منافع  السوق على  ستخدام  في 
األصل بأعلى   مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم  لىإ  من خالل بيعهأو    له،  ىمستو  األصل بأعلى وأفضل

  وأفضل مستوى له. 
  

ى استخدام لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقص تستخدم الشركة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر
  ت غير الملحوظة.الخدالم ذات الصلة وتقليل استخدامللمدخالت الملحوظة 

  

كتصن قياس  ف  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  العادلةافة  الجدول  أو    قيمتها  المالية ضمن  البيانات  في  عنها  اإلفصاح 
العادل  للقيمة  استناداً الهرمي  يلي،  والمبين كما  المدخالت  إلى    ة،  من  الأقل مستوى  لقياس  أهمية  يمثل  العادلة  والذي  قيمة 

  ككل:
  

  سعر الشراء عند اإلقفال إلى  تنادًاة اسنشط  أسواقفي  المتداولة :1وى المست
 ا بشكل مباشرلعادلة ملحوظً قياس القيمة ابالنسبة ل  الجوهرية: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت 2توى  المس
  غير مباشر؛ و أو 

  عادلة ملحوًظا. قياس القيمة اللنسبة لاب ةيهرجوالخالت ل مستوى من المدال يكون بها أق : أساليب تقييم3المستوى 
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  (تتمة)القيمة العادلة 
اء  رشلمعلنة. تستخدم أسعار الأسعار السوق اإلى    ألدوات المالية المسعرة في سوق نشط بالرجوعيتم تحديد القيمة العادلة ل

أو    صناديق االستثمارأو    طلوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركةلمل  البيعات وأسعار  وجودملل
  تم اإلعالن عنه.  ذيلصافي قيمة الموجودات األخيرة اإلى  أدوات االستثمار المماثلة

  

ي  المسعرة،  المالية غير  العادلةبالنسبة لألدوات  القيمة  السوقية الإلى    عوبالرج  تم تحديد  التدفقات  أو    ستثمار مماثلالقيمة 
  .أسعار الوسطاءأو  المالئمة خرىنماذج التقييم األأو  ة المخصومةالنقدي

  

قبلية وفقًا  يتم تقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستبالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة،  
  ة مماثلة.السوق ألدوات ماليفي   يلالحا دلمعدل العائ

  

  بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي يتعذر تحديد تقدير معقول لقيمتها العادلة، يتم إدراج االستثمار بالتكلفة. 
  

ت قد التحويلاكانت    إذاحدد الشركة ما  ات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على أساس متكرر، تبالنسبة للموجود
ذات األهمية  أقل مستوى من المدخالت  إلى    ق إعادة تقييم التصنيف (استناداً الجدول الهرمي عن طري  حدثت بين مستويات

  ة.  مالي بياناتقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة ل
  

يعة وسمات ومخاطر  طب  لىإ  دًاانلوبات است لموجودات والمطبتحديد فئات ل  الشركةلغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت  
  االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. أو  األصل

  

  عقارات استثمارية
ذلك   في  بما  بالتكلفة  مبدئياً  االستثمارية  العقارات  اال المعاملة.  تكاليفتدرج  بعد  العقارات   عترافالحقاً  تدرج    المبدئي، 

تقييم مقيم إلى    المالية والتي يتم تحديدها استناداً   البياناتتاريخ    تعكس ظروف السوق في  تيلادلة  اعاالستثمارية بالقيمة ال
خسائر التغير في القيمة  أو   أرباح يتم إدراج .ةاالستثماري  اتمستقل باستخدام طرق تقييم تتوافق مع طبيعة واستخدام العقار

   فيها.تنشأ  تيلاسنة  لارية ضمن بيان الدخل في االعادلة للعقارات االستثم
  

بب  االعتراف  غاءلإيتم   يتم  عندما  االستثمارية  من  أو    يعهاالعقارات  دائمة  بصفة  االستثمارية  العقارات  سحب  يتم  عندما 
  يةستثمارات االسحب العقارالخسائر عند  أو    األرباح  سجلت .امستقبلية من بيعه  فع اقتصاديةتوقع أي منادون  االستخدام  

 االستبعاد. أو  السحبسنة في بيان الدخل في  هاداعاستب أو من االستخدام
  

التحويالت االستثماريأو    إلى  تتم  العقار  عقا   من  من  للتحويل  بالنسبة  االستخدام.  في  تغير  هناك  يكون  عندما  ر  فقط 
الالحقة  عقار  إلى    استثماري للمحاسبة  المقدرة  التكلفة  فإن  المالك،  تاريخ  تتمثليشغله  في  العادلة  في   ريالتغ  القيمة 

إذا   عقاراً    بحأصاالستخدام.  المالك  يشغله  الذي  للسياسة    استثمارياً،العقار  وفقاً  العقار  هذا  عن  بالمحاسبة  الشركة  تقوم 
  ريخ التغيير في االستخدام. ت حتى تاوالمعدا للممتلكاتالمنصوص عليها 

  

 ومعدات ممتلكات
 ، إن وجدت.المتراكمة  قيمةخفاض في الخسائر االنأو    المتراكم  تهالكناقصاً االسلتكلفة  دات با والمع  الممتلكاتيتم إدراج  
حسابات ويتم إدراج  ، يتم استبعاد التكلفة واالستهالك المتراكم الخاص بها من السحبها من الخدمةأو    وجوداتعند بيع الم

 في بيان الدخل.  اخسارة ناتجة عن بيعهأو  أي ربح
 

ت  والمعدا  للممتلكات جية المقدرة  اً لألعمار اإلنتاالقسط الثابت وفق  أساس  ىعلك  يتم احتساب االستهال ألرض.ال تستهلك ا
 كما يلي: المتبقيةعلى مدى أعمارها  خرىاأل

 

  سنة 50  أرض ملك حرمباني على  ⊲
  سنوات 4  مكتبية ات  أثاث ومعد ⊲
  واتسن 3  سيـارات ⊲

  

المتوقع    النمطمع    طريقة وفترة االستهالك  قتواف  ستهالك بصورة دورية لضمانيتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة اال
 والمعدات.  الممتلكاتن بنود مالناتجة للمزايا االقتصادية 

 

التغيرات في أو    ة عندما تشير األحداثد االنخفاض في القيموالمعدات لغرض تحدي  للممتلكات  دفتريةاليتم مراجعة القيم  
القيمة  إلى    الظروف استر  دفتريةالأن  يمكن  المؤ  .دادهاقد ال  توفر مثل هذا  القيمة   شر،إذا  زيادة  حالة  عن    دفتريةالوفي 

مثل قيمتها العادلة ناقصا  قيمتها الممكن استردادها التي تإلى    لمقدر الممكن استرداده، فإنه يتم تخفيض الموجوداتالمبلغ ا
  كبر. أيهما أ ،قيمتها قيد االستخدامأو  التكاليف حتى البيع

  



 

  ع.  كويتية ش.م.ك.شركة إعادة التأمين ال
  

  نات المالية إيضاحات حول البيا
   2020يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في

 

  

24  
 

 

  هامة (تتمة)لاسبية السياسات المحا  - 2
   

  سات المحاسبية الهامة (تتمة)ص السياملخ  2.4
  

  (تتمة) ممتلكات ومعدات 
نها بصورة منفصــلة والمعدات التي يتم المحاسبة ع  الممتلكاتبنود  أحد  من    جزءيتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال  

المنــافع  مــنزيــد عنــدما تفقــط  خــرىقــة األحت الالويــتم رســملة المصــروفا بدل.المســت للجــزء دفتريــةالويتم شطب القيمة 
 في بيان الدخل عند تكبدها. خرىوتسجل كافة المصروفات األ والمعدات المتعلق بها.  لبند الممتلكاتاالقتصادية المستقبلية 

  

 غير الماليةانخفاض قيمة الموجودات 
إلــى   ظــروفيــرات فــي الالتغأو    داثحــ ير األعندما تشمتكرر  أو    س سنويداخلية على أساتقوم الشركة بإجراء مراجعات  

لمبلــغ ل اتاحتســاب تقــديرعلى االنخفاض فــي القيمــة، يــتم  مؤشرفي حالة وجود والمعدات.  الممتلكاتنخفاض في قيمة اال
 تكــاليفالاج النقد ناقصاً  وحدة إنتأو    كن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصلإن المبلغ المم  الممكن استرداده لألصل.

مســتقلة واردة تدفقات نقدية منتجاً لاألصل  ما لم يكن لألصل الفردي حددويأيهما أعلى؛ ستخدام قيمته أثناء االأو    بيعلاحتى  
  .خرىلموجودات األمجموعة اأو  بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات

 

وتســجل خفــاض فــي القيمــة ون األصل قد تعرض لالنكيده، فالممكن استردا  اوز المبلغلألصل تتج  دفتريةالإذا كانت القيمة  
القيمــة أو  القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتــى البيــعأي ( دفتريةالبيان الدخل لخفض القيمة في  خسارة االنخفاض في القيمة  

يفــة ظوســبة لضــمن فئــات المصــروفات المناخسائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان الــدخل  . تسجل  أيهما أكبر)  أثناء االستخدام
  قيمته. األصل الذي انخفضت

  

 إعادة التأمين
ترتيبــات إعــادة التــأمين المجـــال تتــيح  .وتعمل علــى إســنادها بعمليات إعادة التأمين في سياق عملها المعتاد الشركة تتحمل

مخــاطر لام عــن  قــد تــنجالمحتملــة التــي  ر  ائخسلتعرض لاحتماالت الة السيطرة على  دارإلل  يتيحمما    ركةالش  أعماللتنـويع  
تتم عمليات إعــادة التــأمين وفقــاً لعقــود إعــادة التــأمين االتفــاقي واالختيــاري  .عماللنمو األية فر قدرة إضافبيرة، كما توالك
اب تســ احبالتزاماتهم قد ينجم عنــه خســائر للشــركة. وعليـــه، يــتم    الوفاءفي  معيدي التأمين  اخفاق  زيادة الخسائر. إن  ضد  و

ً وفالالزمة المخصصات   ســندةويــتم معاملــة عمليــات إعــادة التــأمين الم في تحصــيلها.المشكوك  ة للمبالغداراإل ديراتقت لقا
يات الخسائر بطريقــة تقدر حصة معيدي التأمين في احتياطللشركات التي قبلت إعادة التأمين.  كمخاطر ومطلوبات بالنسبة  

   .اأمينهق بالوثيقة المعاد تتتعل التي  بالتعويضاتتتوافق مع االلتزام 
 

بإعــادة التــأمين قــد تــنخفض  اً خاص على أن أصال إذا كان هناك أي مؤشرما تقييم ب بيانات ماليةيخ كل  قوم الشركة في تارت
وإذا  .هرســمي للمبلــغ الممكــن اســترداد القيمة، تقوم الشركة بــإجراء تقيــيم في حالة وجود مؤشر على االنخفاض في قيمته.
يــتم األصل قد انخفضت قيمتــه و ان  الممكن استردادها، يعتبر  قيمتهتأمين  بإعادة ال  صالخا  لألصل  دفتريةالالقيمة    تزتجاو

 المبلغ الممكن استرداده.إلى  تخفيضه
  

 اختبار كفاية االلتزام
فقات م التقديرات الحالية للتــدمالية بتقييم ما إذا كانت التزامات التأمين المحققة كافية باستخدا بياناتل تقوم الشركة بتاريخ ك

اللتزامات التأمين (ناقصــاً تكــاليف حيــازة  دفتريةالوإذا أظهر هذا التقييم أن القيمة  ب عقود التأمين.نقدية المستقبلية بموجلا
رة في باشبالكامل م  درجفية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، فإن العجز يالوثائق المؤجلة المتعلقة بها) غير كا

 .نتهيةغير الممخصص للمخاطر  بااحتس ويتم بيان الدخل
 

بصورة    التعويضاتجميع    من المتوقع تسويةحيث  عويضات تحت التسوية  تال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها الخاصة بال
 المالية. البياناتمن تاريخ  جوهرية خالل سنة واحدة

  

  العمالت األجنبية
ة بتاريخ هــذه للعملة الرئيسي الصرف السائد لسعرالرئيسية وفقاً   ةلعمبالاً  لعمالت األجنبية مبدئيالمعامالت التي تتم باتسجل  

الــدينار الكــويتي إلــى  ليــةالما البياناتيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ و .المعامالت
  .لالدخ اتجة في بيانخسائر نأو  حتسجل أي أربا بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.

  

الــدينار الكــويتي وفقــاً إلــى  جــة بالقيمــة العادلــةوبات غير النقديــة بــالعمالت األجنبيــة والمدرت والمطلالموجودايتم تحويل  
التغيــر فــي قيمتهــا  درجوفي حالة الموجودات غيــر النقديــة التــي يــ  .ة العادلةقيملاألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد 

لشــاملة ات ايــرادمباشــرة فــي اإل ســجلرف األجنبي تأسعار الص  ، فإن فروقخرىاملة األشلات اديرااإلالعادلة مباشرة في  
دلــة فــي بيــان الــدخل، يــتم تســجيل فــروق ، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير فــي قيمتهــا العاخرىاأل

 ل.تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخ
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  مة)تتامة (السياسات المحاسبية اله  - 2
   

  هامة (تتمة)ات المحاسبية الملخص السياس  2.4
  

  (تتمة) العمالت األجنبية

السائدة بتار للعمليات األجنبية وفقاً ألسعار الصرف  النقدية  النقدية وغير  الموجودات والمطلوبات    البيانات يخ  يتم تحويل 
تتراكم فروق التحويل  .وسط أسعار الصرف للسنةت ميتي بالدينار الكوإلى    لعملياتيتم تحويل نتائج التشغيل لتلك ا المالية.

اإل من  منفصل  بند  في  األيرادالناتجة  الشاملة  تحويل    خرىات  العمليات  األعمالت  ال(احتياطي  بيع  تاريخ  حتى  جنبية) 
    األجنبية.

  

  عقود التأجير 
ينقل الحق في    أي، ما إذا كان العقد  .تأجيريتضمن عقد  أو    العقد يمثلتقوم الشركة في بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان  

   ة على استخدام األصل المحدد لفترة زمنية لقاء مقابل. السيطر
  

 الشركة كمستأجر

لتأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود  تطبق الشركة طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لجميع عقود ا
القيمة.تأجير   التأجير  تسجل  الموجودات منخفضة  االستخدام   لسداد مدفوعات التأجير  الشركة مطلوبات  وموجودات حق 

  .ستخدام الموجودات األساسيةالتي تمثل حق ا
  

   حق االستخدامموجودات 
تاريخ   في  االستخدام  حق  موجودات  الشركة  لالستخداتسجل  األساسي  األصل  توفر  تاريخ  (أي  التأجير  عقد  يتم  بدء  م). 

ة إعادة ر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي عملياستهالك متراكم وخسائ  ام بالتكلفة ناقًصا أيدخاالستقياس موجودات حق  
ال التأجير  مطلوبات  مبلغ  االستخدام  حق  موجودات  تكلفة  تتضمن  التأجير.  عقود  لمطلوبات  والتكاليف قياس  مسجلة، 

. ما  أي حوافز تأجير مستلمةتاريخ البدء، ناقًصا    لبقأو    وعات التأجير التي تمت فيالمباشرة المتكبدة لعقد التأجير، ومدف
م معقول  بشكل  متأكدة  الشركة  تكن  استهالك  لم  يتم  التأجير،  عقد  مدة  نهاية  في  المؤجر  األصل  ملكية  على  الحصول  ن 

  عضر. تخا ومدة التأجير أيهما أقصلى أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لهموجودات حق االستخدام ع
 االنخفاض في القيمة.إلى  أيًضا موجودات حق االستخدام

  

 مطلوبات التأجير  
فوعات التأجير التي يتعين سدادها في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل الشركة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمد

الت ا) ناقًصا  هرمدفوعات ثابتة في جوه  كفي ذلفوعات ثابتة (بما  أجير مدعلى مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات 
معدل ما، والمبالغ التي من المتوقع دفعها  أو    مؤشرإلى    ير المتغيرة التي تستندحوافز التأجير المستحقة ومدفوعات التأج

الذي من المؤكد  الشراء ومانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر ممارسة خيار  بموجب ض
التأجير، في حالة كانت مدة عقد ه من قبل الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد  ستارقولة من أنه سيتم ممعمصورة  ب

معدل ما  أو    مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرالتأجير تعكس ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم تسجيل  
 .فوعاتمد الف التي تستدعي سداد رظالأو  يقع فيها الحدث ترة التيكمصروفات في الف

  

التأجير، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير    عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد
  ة دم زيابداية العقد، يت  عد تاريخإذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبفي حالة  

ا عقد  مطلوبات  تخفيأجلتمبلغ  يتم  بينما  التمويل  تكلفة  تراكم  يعكس  لكي  المسددة. ير  التأجير  عقد  مدفوعات  مقابل  ضها 
أو   تغير في مدة عقد التأجيرأو    ذلك يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديلإلى    إضافة 

شراء األصل    التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتمي  ف  تغيرأو    في طبيعتها  ةتالثابعات عقد التأجير  في مدفو  تغير
  األساسي.

  

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة 
أجير تلقود ارة األجل للممتلكات (أي عتطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصي

شراء). كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بالموجودات  أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الأو    شهًرا  12التي تبلغ مدتها  
عقود  على  التأجير  إدراج مدفوعات  يتم  القيمة.  منخفضة  تعتبر  التي  المكتبية  المعدات  تأجير  القيمة على عقود  منخفضة 

األجل وعقودا القي  رتأجي  لتأجير قصيرة  منخفضة  أساس  الموجودات  فترة  مة كمصروفات على  الثابت على مدى  القسط 
  .لتأجيرا
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  تتمة)السياسات المحاسبية الهامة (  - 2
   

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.4
  

  (تتمة)  عقود التأجير
  كمؤجر  الشركة

فيها   تقوم  ال  التي  التأجير  عقود  تصنيف  ابتحويل    الشركةيتم  والمزايكافة  الهامةلمخاطر  تأجير لملكية    ا  كعقود  االصل 
المحاسبة عن    تشغيلي. اإيراديتم  التأجير  أات  التأجير وتدلناتجة على  فترة عقد  الثابت على مدار  القسط  رج ضمن  ساس 

ي التفاوض على كبدة فويتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المت  الخسائر نظرا لطبيعة تشغيلها. أو  احات في األربيراداإل
فترة التأجير باستخدام   مدى   على  االعتراف بهاالمؤجر ويتم    القيمة الدفترية لألصلإلى    لهجير التشغيلي والترتيب  عقد التأ

المتبع   االساس  ك  التأجير.  اتإيرادب  لالعترافنفس  المحتملة  اإليجارات  تسجيل  فيها  إيراديتم  يتم  التي  الفترة  في  ات 
  اكتسابها. 

  

 ات مخصص
يكون  ل  تسج التزامات  المخصصات عندما  الشركة  (قانونيةلدى  نأو    حالية  قبل  استداللية)  من واتجة عن حدث وقع من 

بصورة  زام ويمكن قياس مبلغ االلتزام  صادية لتسوية التموارد تتضمن منافع اقتاستخدام  إلى    تحتاج الشركةأن    محتملال
فيها. الشركة   موثوق  تتوقع  كالمخ  استردادعندما  عندما   منفصلكأصل    رداداالست  يدرج،  جزئياأو    اليصص  فقط  ولكن 

إذا   .أي استردادات في بيان الدخل بالصافي بعد  المصروفات المتعلقة بأية مخصصتعرض   بالفعل.  يكون االسترداد مؤكدا
المخاطر    معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكسالمخصصات باستخدام  يتم خصم  لقيمة الزمنية للنقود ماديا، فكان تأثير ا

  تمويل. كتكلفةصص نتيجة مرور الوقت الزيادة في المخ سجلالخصم، تتطبيق  عند .، وفقاً لما هو مالئمالمرتبطة بااللتزام
  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
مدة    الراتب النهائي للموظف وطولإلى    نهاية الخدمة لجميع موظفيها. إن استحقاق هذه المزايا يستندم الشركة مكافأة  تقد

للموظف.   الخدمة  لفترة  األدنى  للحد  ويخضع  المكافآت  إالخدمة  لهذه  المتوقعة  التكاليف  فترة استحقاقها  يتم  ن  مدى  على 
  الخدمة. 

  

لموظفيف الشركة  تقدم  ذلك،  اشتضال عن  الكويتيين  كنسبإلى    راكاتها  وتحتسب  االجتماعية  للتأمينات  العامة  من الهيئة  ة 
 استحقاقها.  لشركة تقتصر على هذه االشتراكات التي تسجل كمصروف عند راتب الموظف. إن التزامات ا

 

 المحتملة والموجودات وباتالمطل
الموارد   تدفق  احتمال  يكن  لم  ما  عنها  اإلفصاح  يتم  بل  المالي  المركز  بيان  ضمن  المحتملة  المطلوبات  إدراج  يتم  ال 

 الخارج مستبعداً.إلى  المتضمنة لمنافع اقتصادية
 

إد يتم  عندما  راجال  عنها  اإلفصاح  يتم  بل  المالية،  البيانات  ضمن  المحتملة  تدف  الموجودات  احتمال  الموارد  يكون  ق 
  الداخل مرجحاً.إلى  المتضمنة لمنافع اقتصادية

  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
 

 األحكام
النظر عن تلك  تخاة بادارمحاسبية للشركة، قامت اإلتطبيق السياسات الإطار  في   التالية، بصرف  التي تتضمن  ذ األحكام 

 ى المبالغ المدرجة في البيانات المالية. ها أكبر األثر علتقديرات والتي كان ل
 

 تصنيف االستثمارات 

  ة عند الحيازة.دارنية اإلإلى  يتم اتخاذ أحكام بشأن تصنيف األدوات المالية استناداً 
  

  تاحة للبيعالمانخفاض قيمة الموجودات المالية 

أو   خفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبيرانكموجودات  أسهمتقوم الشركة بمعاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع في 
تحديد   إن عملية عند وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة.أو    امتواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفته

بما في   خرىاألذلك، تقوم الشركة بتقييم العوامل  إلى    إضافة .أحكام جوهريةاصل" تتطلب  متو"الأو    االنخفاض "الكبير"
فذل الطبيعية  التقلبات  األك  أسعار  و  سهملأل  سهمي  لألالمسعرة  الخصم  وعوامل  المستقبلية  النقدية  غير   سهمالتدفقات 

  المسعرة.
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  هامة (تتمة)ية الالسياسات المحاسب  - 2
   

  المحاسبية الهامة (تتمة) ملخص السياسات  2.4
  

  (تتمة) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
 

 (تتمة) األحكام
  لشركة كمؤجر  ا – التأجيرالتزامات عقود 

لشروط تقييم البنود وا  إلى  محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها. واستناداً ل عقارات تجارية  وقعت الشركة عدة عقود  
الحالية للحد  لترتيباتل التجاري والقيمة  التي ال تشكل جزءاً جوهرياً من العمر االقتصادي للعقار  ، مثل مدة عقد التأجير 

العادلة للعقار التجاري،  التأجير التي ال تعادل بصورة جوهري  األدنى لمدفوعات عقود القيمة  أنها إلى    الشركة  توصلتة 
  هذه العقارات ويتم المحاسبة عن العقود كعقود تأجير تشغيلي.  الهاملة لملكية المخاطر والمزاياتحتفظ بكافة 

  

  واالفتراضات  التقديرات
با تتعلق  التي  الرئيسية  االفتراضات  يلي  المستقبلية  فيما  األالرئيسيوالمصادر  ألسباب  التقديرات    خرىة  من  التأكد  لعدم 

وبات  للموجودات والمطل  دفتريةالل مادي على القيمة  تعديإلى   د تؤديل مخاطر جوهرية قتمث المالية والتي    البياناتبتاريخ  
الية. رات المتاحة عند إعداد البيانات المخالل السنة المالية الالحقة. استندت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤش

الظروف الناشئة  أو    وقفي الس  للتغيراتقد تتغير تبعاً    ولكن الظروف الحالية واالفتراضات المتعلقة بالتطورات المستقبلية
 على نحو خارج نطاق سيطرة الشركة. تنعكس تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.  

  

 إعادة التأمين ة المدينة الناتجة عناألرصدقيمة فاض خسائر انخ

اض مخصص لقاء انخف  احتساب ا كان يجب  لتحديد ما إذعلى اساس ربع سنوي  تقوم الشركة بمراجعة األرصدة المدينة  
حول تحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية   اً ة أحكامداريجب أن تتخذ اإل  ،وبصفة خاصة القيمة في بيان الدخل.

تحديد المطلوبة.  عند  المخصصات  بالضرورةتلتستند    مستوى  التقديرات  تتضمن إلى    ك  عوامل  عدة  حول  افتراضات 
متفاوتة وعدم  درجات  األحكام  تخ  من  وقد  يؤديالتأكد،  مما  الفعلية  النتائج  تلك إلى    تلف  على  مستقبلية  تغيرات 

 المخصصات. 
  

  غير مسعرة  أسهماالستثمارات في 
 ما يلي:واحدة مإلى  غير مسعرة عادةً  أسهمي يستند تقييم االستثمارات ف

  

 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛  ⊲
 كبير؛حد إلى  مماثلة  أخرىحالية ألداة  لالقيمة العادلة ا ⊲
 أو   التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ ⊲
 . أخرىنماذج تقييم  ⊲
 

ن تحديد  كومتى ال يمغير مسعرة يتطلب تقديرا جوهريا.   أسهملخصم لالستثمارات في  إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل ا
  بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة إن وجد. منها، يتم إدراج هذه االستثمارات    دير بصورة موثوقهذا التق

  

 تحت التسويةتعويضات الصص مخ

تستند   بموجب عقود التأمين.التعويضات  أصحاب العقود الناتجة عن  إلى    تقدير المبالغ المستحقةلهامة    اأحكامة  دارتتخذ اإل
كد عوامل تتضمن درجات متفاوتة وكبيرة من األحكام وعدم التأعدة  ل  هامة حو  افتراضاتإلى    ت بالضرورةاذه التقديره

  تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.إلى  ة مما يؤديدارتائج الفعلية عن تقديرات اإلوقد تختلف الن
 

ية والتكلفة النهائية المال  اتالبيانمبلغ عنها بتاريخ  لاتعويضات  لالتكلفة النهائية المتوقعة ليتم تقدير  ،  على وجه الخصوص
المبلتعويضات  المتوقعة لل الطريقة  المالية  بيانات الغ عنها بتاريخ  المتكبدة وغير  ة في  دارالرئيسية المتبعة من قبل اإل. إن 

التعويضات سداد    اتجاهات  استخداملى  تعتمد عالمتكبدة غير المبلغ عنها  تعويضات  المبلغ عنها والتعويضات  تقدير تكلفة ال
  المستقبلية. التعويضاتسداد  توقع اتجاهاتفي السابقة 

 

ا المطالبات  أحكام  إن  تتطلب  إفرادي. أو    قضائيةلتي  أساس  على  تقديرها  يتم  تحكيمية،  اإل قرارات  بمراجعة دارتقوم  ة 
 . على اساس ربع سنوي بالغ عنهامخصصاتها للتعويضات المتكبدة وكذلك التعويضات المتكبدة ولم يتم اإل

 

 ين دة التأمإعا

التأمين معيدي  مع  لنزاعات  الشركة  تقصي  ،تتعرض  احتمال  التأمين.وكذلك  معيدي  ربع   وتراقب ر  أساس  على  الشركة 
  سنوي تطور النزاعات مع معيدي التأمين وقوة مركز معيدي التأمين.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - 2
   

  حاسبية الهامة (تتمة)مسات الملخص السيا  2.4
  

   (تتمة) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهريةام واألحك
  (تتمة) تراضاتالتقديرات واالف 

  ستثماريةاالعقارات التقييم 
العادل القيمة  تقدير  قبل مقيمتم  االستثمارية من  للعقارات  قيم   ة  المستقل على  العقارات  يعتمد مقيم  عقارات مستقل. حيث 

  واستنادا،  ةموقع مماثل وذات ظروف مشابه  فيحديثاً بالنسبة لعقارات تقع    ىأخرها أطراف  فعلية التي قام بال  تالمعامال
 ً العقارات.  إلى    أيضا مقيم  استخدام طريقة رسممعرفة وخبرة  اإلتم  العادلةيرادلة  القيمة  لتحديد  في    ات  الملكية  لحصص 

ات تشغيل إيرادة وتحتسب بقسمة صافي  اتها الناتجإيرادإلى    استناداات  ر؛ حيث يتم تقدير قيمة العقاالعقارات االستثمارية
  العقار على معدل العائد المتوقع للعقار في السوق والمعروف بـ "معدل الرسملة".  

  

الطرق و إدراج  قبلتم  المستخدمة من  الهامة  االستثمارية ضمن   االفتراضات  للعقارات  العادلة  القيمة  تقدير  في  المقيمين 
  . 12اح ضاإلي

  

 عدل االقتراض المتزايد  تقدير م  - ير عقود التأج

 تزايدال يمكن للشركة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض الم
الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعهمع لقياس مطلوبات التأجير. إن تراض األموال الق  دل االقتراض المتزايد هو معدل 

للحصول  الال يتم  زمة  ان  على  مماثلة،  اقتصادية  بيئة  في  االستخدام  بحق  المرتبط  لألصل  مماثل  قيمة  ذي  أصل  على 
"يتعين على الشركة" سداده، والذي  معدل االقتراض المتزايد ما   لك يعكسلذ االقتراض لمدة مماثلة مقابل ضمان مماثل.

 . بلة للمالحظةقا ريتطلب تقديًرا عند عدم توفر أسعا
  

  القطاعات  معلومات    -  3
  

ات وتتكبد مصروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات إيرادالتي تكتسب    عمالتنتظم الشركة في قطاعات تعمل في أنشطة األ
ة، تنتظم الشركة داررض توزيع الموارد وتقييم األداء. ألغراض اإلقبل مسئول اتخاذ قرارات التشغيل لغ  بشكل دوري من

  ن وهي الحريق والحوادث العامة والبحري والطاقة والطيران والحياة. إلعادة التأميقطاعات تشغيل  أربع في
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  (تتمة) معلومات القطاعات    -  3
  

 فيما يلي تفاصيل القطاعات:

 الحريق  2020

  الحوادث  
 العامة 

البحري  
  طاقة وال

 والطيران  

  
 المجموع   غير موزعة   الحياة 

 دينار كويتي كويتي  دينار  ر كويتي دينا دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  

 ات:يراداإل
      

 56,961,783     - 3,771,050 11,362,565 3,892,677 37,935,491 أقساط مكتتبة
 (6,073,553)     - (36,542) (1,145,465) (437,984) (4,453,562) دي التأمينأقساط مسندة لمعي

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 50,888,230     - 3,734,508 10,217,100 3,454,693 33,481,929  ألقساط المكتتبةصافي ا

الحركة في األقساط غير 
 (722,307)     - (106,166) (667,723) 2,373,825 (2,322,243) المكتسبة  

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 50,165,923     - 3,628,342 9,549,377 5,828,518 31,159,686  ة  بقساط المكتسصافي األ

العمولة المستلمة من عمليات 
 535,684     - (182) 92,015 35,025 408,826  إعادة تامين مسندة  

 3,166,028 674,530 163,397 426,180 163,755 1,738,166  ات استثمار إيراد
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 53,867,635 674,530 3,791,557 10,067,572 6,027,298 33,306,678 ات القطاع ادإير
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       المصروفات: 
 39,001,828     - 3,365,900 5,316,255 2,656,543 27,663,130  ات متكبدة  تعويض

دي التأمين في حصة معي
 (3,781,581)     - (184,092) 502,709 (15,206) (4,084,992)  المتكبدة التعويضات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 35,220,247     - 3,181,808 5,818,964 2,641,337 23,578,138 صافي التعويضات المتكبدة  

 11,581,369     - 49,706 2,302,154 1,043,155 8,186,354 تكاليف حيازة أقساط 
 (26,458)     - (5,561) 5,922 207,481 (234,300)  الحركة في عموالت مؤجلة  

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 11,554,911     - 44,145 2,308,076 1,250,636 7,952,054  ساط صافي تكاليف حيازة أق

ية إدارمية ومصروفات عمو
 2,290,275 79,022 141,264 424,017 149,779 1,496,193  ومصروفات عقار 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 49,065,433 79,022 3,367,217 8,551,057 4,041,752 33,026,385 مصروفات القطاع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       ائج القطاع نت

من عقارات ات تأجير إيراد
 681,345 681,345      رية استثما

تقييم عقارات   إعادةخسائر 
 (7,248) (7,248)      استثمارية  

 (113,297) (113,297)      استهالك 
 300,257 300,257      تحويل عمالت أجنبيةربح 

 (145) (145)      تكلفة تمويل 
 2,446 2,446      دات  ربح بيع ممتلكات ومع

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
الربح قبل حصة مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي وضريبة 
دعم العمالة الوطنية والزكاة 

 5,665,560 1,458,866 424,340 1,516,515 1,985,546 280,293 ةدارومكافأة أعضاء مجلس اإل
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 161,274,329 38,896,168 6,518,531 22,339,402 9,913,529 83,606,699  الموجوداتمجموع 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 104,446,724 4,604,420 5,784,805 18,011,337 8,589,559 67,456,603  مجموع المطلوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  معلومات القطاعات (تتمة)    -  3
  

 الحريق  2019

  الحوادث  
 العامة 

البحري  
  طاقة وال

 والطيران  

  
 المجموع   غير موزعة   الحياة 

 دينار كويتي  دينار كويتي   ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 ات:يراداإل
      

 56,964,935     - 4,675,744 9,832,783 8,500,580 33,955,828 أقساط مكتتبة
 (6,689,750)     - (771,555) (1,730,107) (461,230) (3,726,858) ي التأميندأقساط مسندة لمعي

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 50,275,185     - 3,904,189 8,102,676 8,039,350 30,228,970  صافي األقساط المكتتبة

قساط غير الحركة في األ
 (5,268,452)     - (94,908) (479,962) (3,450,858) (1,242,724) المكتسبة  

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 45,006,733     - 3,809,281 7,622,714 4,588,492 28,986,246  ة  صافي األقساط المكتسب

لمستلمة من عمليات العمولة ا
 461,677     - 47,195 117,415 37,465 259,602  ندة  إعادة تامين مس

 3,127,468 614,393 136,447 698,187 217,897 1,460,544  ات استثمار إيراد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 48,595,878 614,393 3,992,923 8,438,316 4,843,854 30,706,392 ات القطاعإيراد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       المصروفات: 
 35,429,119     - 3,798,881 9,391,808 2,521,684 19,716,746  ات متكبدة  تعويض

حصة معيدي التأمين في 
 (4,857,336)     - (367,258) (3,729,390) (226,765) (533,923)  المتكبدة التعويضات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 30,571,783     - 3,431,623 5,662,418 2,294,919 19,182,823 ات المتكبدة  صافي التعويض

 11,526,149     - 81,978 2,389,291 1,457,164 7,597,716 تكاليف حيازة أقساط 
 (532,935)     - (87) (36,528) (385,208) (111,112)  الحركة في عموالت مؤجلة  

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 10,993,214     - 81,891 2,352,763 1,071,956 7,486,604  ساط صافي تكاليف حيازة أق
ية إدارمصروفات عمومية و

 2,345,791 95,048 120,485 578,643 260,255 1,291,360  ومصروفات عقار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 43,910,788 95,048 3,633,999 8,593,824 3,627,130 27,960,787 مصروفات القطاع
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,685,090 519,345 358,924 (155,508) 1,216,724 2,745,605 نتائج القطاع 
جير من عقارات ات تأإيراد

 688,812 688,812      استثمارية 
 (104,908) (104,908)      استهالك 

 (132,187) (132,187)      خسارة تحويل عمالت أجنبية 
 (349) (349)      تكلفة تمويل 

 365 365      ربح بيع ممتلكات ومعدات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

صة مؤسسة الربح قبل ح
ريبة الكويت للتقدم العلمي وض

دعم العمالة الوطنية والزكاة 
 5,136,823 971,078 358,924 (155,508) 1,216,724 2,745,605 ةدارأعضاء مجلس اإل ومكافأة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 149,393,621 35,863,757 4,253,873 34,765,024 12,338,125 62,172,842  مجموع الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 96,013,170 5,006,931 3,985,300 23,595,188 10,909,991 52,515,760  مجموع المطلوبات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  ات (تتمة)معلومات القطاع   -  3
  

  الجغرافية: ات القطاعات معلوم
أسا بصورة  الشركة  ثالثة  تعمل  في  والشر  أسواقسية  الكويت  و  األوسطق  جغرافية:  أفريقيا  تتضمن  أخرىوشمال   .

الشرق  المن  خرىاأل  سواقاأل لمنطقة  تنتمي  ال  التي  وأفريقيا  وسطاألاطق  آسيا  أساسية  بصورة  وهي  افريقيا    وشمال 
  .  واوروبا

  

  كويت ال  2020
  طاألوسالشرق 
  أخرى  قيا فريأ وشمال

 
  المجموع 

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 50,165,923 27,954,879 17,411,779 4,799,265  صافي األقساط المكتسبة
 535,684 361,261 142,331 32,092  مين مسندة أات إعادة تمستلمة من عملي ةعمول
 3,166,028 520,770     - 2,645,258  استثمار اتإيراد

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

 53,867,635 28,836,910 17,554,110 7,476,615  ات القطاعرادإي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 13,388,014 425,632     - 12,962,382  وجودات غير متداولةم
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

          

  الكويت   2019
  األوسطالشرق 
  المجموع   أخرى  فريقيا أ وشمال

  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

 45,006,733 22,280,643 15,610,010 7,116,080  األقساط المكتسبةصافي 
 461,677 318,687 75,135 67,855  مين مسندة أادة تمستلمة من عمليات إع ةعمول
 3,127,468 285,969     - 2,841,499  اراستثم اتإيراد

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

 48,595,878 22,885,299 15,685,145 10,025,434  ات القطاعإيراد
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 13,412,723 444,710     - 12,968,013  موجودات غير متداولة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

  موقع العمالء.إلى  اتيرادتند معلومات اإلست
  

ارات االستثمارية الكائنة في الكويت ومنطقة والمعدات والعق  تالممتلكاتتكون الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض من  
  ". FEROالشرق األقصى"

  

        ات االستثمار       إيرادصافي    -  4
    2020  2019  
  دينار كويتي   دينار كويتي     
     

 1,670,941       1,752,875   فوائد على ودائع
 1,259,259 651,520   أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 703,219 647,245   فوائد على سندات
 285,719 291,794   ات توزيعات أرباح إيراد 
 208,572 156,601   ات من صناديقإيراد 

 (1,000,242) (334,007)   تاحة للبيعمات مالية  خسائر انخفاض قيمة موجود 
    ────────── ────────── 
   3,166,028 3,127,468 
    ══════════ ══════════ 

  

  ربح السنة   -  5
  

    :يدرج ربح السنة بعد تحميل
    2020  2019  
  ويتي دينار ك  دينار كويتي     
     

 1,693,400 1,817,165   ية  إدارمن مصروفات عمومية و مدرجة ض   تكلفة موظفين 
   ══════════ ══════════ 
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  ربحية السهم األساسية والمخففة     -  6
  

بالصافي    القائمة خالل السنة  سهملعدد األ  المرجحربح السنة على المتوسط    بقسمةساسية والمخففة  تحتسب ربحية السهم األ
  : كما يلي، الخزينة أسهمبعد 

  2020  2019  
  يدينار كويت  دينار كويتي   

    

 4,726,671 5,234,446  السنة ربح 
 ────────── ────────── 

 سهم سهم   

 202,405,954 202,359,182  الخزينة   أسهمبالصافي بعد   خالل السنة   ة القائم   سهم دد األلع   المرجح المتوسط  
 ────────── ────────── 

 23.35              25.87  (فلس)   ألساسية والمخففة ربحية السهم ا 
  ══════════ ══════════ 

  

تبعا    سهم ألعديل بأثر رجعي لعدد من افلس قبل الت  25.22ما قيمته    2019ديسمبر    31بلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في  
  ).  13المنحة (إيضاح  سهمأل
  

  تماثلة.بحية السهم األساسية والمخففة مهناك أي أدوات مخففة قائمة، فإن رنظًرا ألنه ليس 
    

         نقد المعادلالنقد وال  -  7
  2020  2019  
  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 4,507,292 6,768,849         نقد أرصدة لدى البنوك و
 58,463,319 70,689,219  ودائع محددة األجل 

  ────────── ────────── 

  77,458,068 62,970,611 
ن ثالثة صلية تزيد ع رات استحقاق أ طلب ذات فت صاً: ودائع محددة األجل وتحت ال ناق 

 (58,389,968) (70,384,619)  أشهر
  ────────── ────────── 

 4,580,643 7,073,449 ل لغرض بيان التدفقات النقديةقد والنقد المعادالن
  ═════════ ═════════ 

  

ا ا  ودائعلإن  بمبلغ  محددة  (  110,000ألجل  كويتي  كويتي)دي  900,090  :2019دينار  بها كض   نار  مقابمحتفظ  في  ل  مان 
ك محلية وتحمل متوسط معدل جل مودعة لدى بنوإن الودائع محددة األ ).20(إيضاح   بنوكمن قبل   ةاعتماد ممنوح اتخطاب

   % سنويا).3.2: 2019% سنويا (2.9فائدة بنسبة 
  

   ثمارات ماليةاست  -  8
  

  لية المتاحة للبيع أ) الموجودات الما
    2020  2019  
  ويتيدينار ك  كويتيدينار     

     :أسهم 
 5,921,003 5,587,547   مسعرة 

 735,296 699,049   غير مسعرة  
   ────────── ────────── 

   6,286,596 6,656,299 
 4,305,396 3,790,516  صناديق مدارة 

   ────────── ────────── 

   10,077,112 10,961,695 
   ═════════ ═════════ 

  

  بأحدث قيمة لصافي الموجودات المقدمة من مدراء الصناديق المختصين. سعرةرة غير الملصناديق المداا يتم إدراج
  

الصناديق بمبلغ  أسهمالمدارة صناديق    تتضمن  (  518,234  خاصة  كويتي  كويتي  649,516  :2019دينار   إن  .)دينار 
وصناديق  مسعرة  غير    مأسهو  ر كويتي)دينا  649,516  :2019دينار كويتي (  518,234  الخاصة بمبلغ  سهمصناديق األ

ناقصاً االنخفاض في بالتكلفة  مدرجة    دينار كويتي)  939,450  :2019دينار كويتي (  939,450بمبلغ  مدارة غير مسعرة  
  مة عادلة قيإلى    للوصول  أخرى   مناسبة  أساليب  وعدم وجوددية المستقبلية  بسبب الطبيعة غير المتوقعة لتدفقاتها النقالقيمة  

  المالية.جودات لهذه المو بهاموثوق  
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  (تتمة) استثمارات مالية  -  8
  

  أ) الموجودات المالية المتاحة للبيع (تتمة)
 اً قيمة هذه االستثمارات. استناد  اض في ة بمراجعة موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كان يوجد انخفدارقامت اإل

اإلإلى   بتسجيل خدارمعلومات محددة، سجلت  فة  انخفاض  فيسائر  القيمة  للسن  ي  الدخل  في  بيان  المنتهية  ديسمبر   31ة 
    دينار كويتي). 1,000,242 :2019دينار كويتي ( 334,007بمبلغ  2020

  

  سية للتقييم.رئيض أساليب التقييم والمدخالت المع عر إفصاحات الجدول الهرمي للقيمة العادلة  19يبين إيضاح 
  

  ق  حتى االستحقا   ب) موجودات مالية محتفظ بها
    2020  2019  
  دينار كويتي  تيدينار كوي    

     :التكلفة المطفأة 
 11,649,600 13,699,600   أوراق الدين المالية 

   ═════════ ═════════ 

  

  التأمين وأقساط مستحقةعادة  أرصدة مدينة ناتجة عن عقود إ  -  9
    2020  2019  
  دينار كويتي  دينار كويتي    
     

 13,560,535 15,502,383   لتأمين عن عقود إعادة ا الناتجة األرصدة المدينة مجمل
 (285,950) (285,950)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

   ────────── ────────── 

 13,274,585 15,216,433   عادة التأمينقود إصافي األرصدة المدينة الناتجة عن ع
 19,270,796 18,767,106  تأمينأقساط مستحقة ناتجة من عقود إعادة ال

   ────────── ────────── 

   33,983,539 32,545,381 
   ══════════ ══════════ 

  

  عادة التأمين كما يلي: قود إ ديسمبر، إن تقادم األرصدة المدينة غير منخفضة القيمة الناتجة من ع 31كما في 
  

    السداد ولكن غير منخفضة القيمةرة متأخ  
 شهًرا 12أكثر من  شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  المجموع  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

2020 15,216,433 4,776,622 6,649,563 3,790,248 
2019 13,274,585 4,412,015 5,327,311 3,535,259 
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   ة  احتياطيات فني  -  10

  حريق  2020

  حوادث  
 عامة 

  بحري وطاقة 
 ان وطير

إعادة   إجمالي
على  التأمين 

 المجموع  تأمينات الحياة    مة المخاطر العا 

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

التعويضات تحت   إجمالي
 68,400,061 3,321,511 65,078,550 19,552,937 6,171,361 39,354,252 ة السن  التسوية في بداية

عيدي التأمين حصة م
 (11,970,938) (39,735) (11,931,203) (8,523,997) (188,773) (3,218,433) بداية السنة  ستردة فيالم

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
صافي التعويضات تحت  

 56,429,123 3,281,776 53,147,347 11,028,940 5,982,588 36,135,819 بداية السنة   فيالتسوية 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 35,220,247 3,181,808 32,038,439 5,818,964 2,641,337 23,578,138 صافي التعويضات المتكبدة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 (30,888,070) (1,672,561) (29,215,509) (11,567,829) (2,603,150) (15,044,530) فوعة  تعويضات مد
حصة معيدي التأمين من  

 8,802,684 214,756 8,587,928 6,537,457 109,567 1,940,904  التعويضات المدفوعة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

صافي التعويضات  
 (22,085,386) (1,457,805) (20,627,581) (5,030,372) (2,493,583) (13,103,626)  المدفوعة  

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
صافي التعويضات تحت  

 69,563,984 5,005,779 64,558,205 11,817,532 6,130,342 46,610,331 نهاية السنة   التسوية في
حصة معيدي التأمين 

 6,949,835 9,071 6,940,764 1,483,831 94,412 5,362,521 المستردة في نهاية السنة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
تحت  التعويضات  جماليإ

 76,513,819 5,014,850 71,498,969 13,301,363 6,224,754 51,972,852 سنة  سوية في نهاية الالت 
احتياطي أقساط غير  

 23,328,485 769,955 22,558,530 4,709,974 2,364,805 15,483,751 مكتسبة
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
 99,842,304 5,784,805 94,057,499 18,011,337 8,589,559 67,456,603 حتياطيات الفنية اال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  تتمة)احتياطيات فنية (  -  10
  

  حريق  2019

  حوادث  
 عامة

  ة بحري وطاق
 وطيران 

إعادة   إجمالي
على  التأمين 
 المجموع  الحياة   تأمينات  مة ر العاالمخاط

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

التعويضات تحت   إجمالي
 58,412,723 1,317,761 57,094,962 17,323,478 5,193,778 34,577,706 السنة  التسوية في بداية

حصة معيدي التأمين 
 (12,605,058) (14,532) (12,590,526) (8,060,276) (90,722) (4,439,528) نة بداية الس المستردة في

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
صافي التعويضات تحت  

 45,807,665 1,303,229 44,504,436 9,263,202 5,103,056 30,138,178 اية السنة  في بدالتسوية 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 30,571,783 3,431,623 27,140,160 5,662,418 2,294,919 19,182,823 صافي التعويضات المتكبدة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 (25,441,781) (1,795,131) (23,646,650) (7,162,349) (1,544,101) (14,940,200) فوعة  ضات مدتعوي 
حصة معيدي التأمين من  

 5,491,456 342,055 5,149,401 3,265,669 128,714 1,755,018  التعويضات المدفوعة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

تعويضات  صافي ال
 (19,950,325) (1,453,076) (18,497,249) (3,896,680) (1,415,387) (13,185,182)  المدفوعة  

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
صافي التعويضات تحت  

 56,429,123 3,281,776 53,147,347 11,028,940 5,982,588 36,135,819 في نهاية السنة   التسوية
حصة معيدي التأمين 

 11,970,938 39,735 11,931,203 8,523,997 188,773 3,218,433 المستردة في نهاية السنة 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

التعويضات تحت   إجمالي
 68,400,061 3,321,511 65,078,550 19,552,937 6,171,361 39,354,252 سنة  اية السوية في نهالت 

احتياطي أقساط غير  
 22,606,178 663,789 21,942,389 4,042,251 4,738,630 13,161,508 مكتسبة

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
 91,006,239 3,985,300 87,020,939 23,595,188 10,909,991 52,515,760 لفنية حتياطيات ااال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

   أخرىأرصدة مدينة   -  11
   2020  2019  
  دينار كويتي  دينار كويتي   

     

 1,007,799 868,310  ات مستحقة إيراد

 4,708,742 4,735,202   تكلفة حيازة مؤجلة  

 166,132 114,649    أخرىة مدينة أرصد
 ───────── ───────── 

  5,718,161 5,882,673 
 ═════════ ═════════ 

    

        عقارات استثمارية     -  12
     2020  2019  
  تيكوي  دينار  دينار كويتي   

     

 11,819,966 11,821,378  يناير  1كما في 
     - (7,248)  عادلة    التغير في القيمة ال

 1,412 3,946   يةتحويل عمالت أجنب تعديل 
 ────────── ────────── 

ديسمبر  31كما في    11,818,076 11,821,378 
 ══════════ ══════════ 
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  تمة)عقارات استثمارية (ت    -  12
  

مستقلين  قييم العقارات الين من خبراء تصادرة من قبل اثنتقييمات  إلى    ارات االستثمارية استناداً عقتم تحديد القيمة العادلة لل
المهنيين ذوي التخصص في تقييم هذا النوع من العقارات االستثمارية. إن أحد هذين المقيمين هو بنك محلي، واآلخر مقيم 

ط سمعة  وذو  معتمد  امحلي  بتقييم  المقيمين  من  كل  قام  رسملةلعيبة.  طريقة  باستخدام  االستثمارية  ات. يراداإل  قارات 
األغر التقييم،  القاض  الشركة  التقييمين (ختارت  بين  من  األدنى  القيمة  المحلي، وهي  البنك  قبل  المقدمة من  :  2019يمة 

هيئة   متطلبات  على  بناًء  التقييمين)  من  األدنى  تشغيليالمال.    أسواقالقيمة  تأجير  عقد  الشركة  ستأجري  م  مع  أبرمت 
  .)21(إيضاح  ةاالستثماري اتهاعقار

  

  تقييمات: المستخدمة في ال تراضات الهامةفيما يلي االف
     2020  2019  
    

 769 778  دينار كويتي  –متوسط اإليجارات (لكل متر مربع) 
 %5.8 %5.8  معدل العائد 

 %7.9 %2.5   معدل الشغور 
  

ومعدل   اإليجارات متوسط % في5نسبة المستخدمة في التقييم أعاله، مثل التغير ب الفتراضات الهامة ي تغييرات على اإن أ
  نقطة أساسية للعائد، ليس لها تأثير جوهري على بيان الدخل للشركة.  50الشغور، والتغير بعدد 

  

من  3ا ضمن المستوى بالتالي تم تصنيفه ات ويرادملة اإلة باستخدام طريقة رس يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثماري
  العادلة. الجدول الهرمي للقيمة 

  

  ةدارومكافأة أعضاء مجلس اإلوزيعات األرباح س المال وترأ  - 13
  

 فلس   100) سهم بقيمة  188,892,000  :2019(  204,003,360  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من
نما تم  بي) سهم مدفوع بالكامل نقداً  75,822,300  :2019(  75,822,300من    ذلككون  ويت   هم.للس  فلس)  100:  2019(

    منحة. أسهم) كسهم 113,069,700 :2019سهم ( 128,181,060 إصدار
 

  منحة وتوزيعات أرباح نقدية أسهم
الشركة  إداراقترح مجلس   هم  س  100لكل    أسهم  8) سهم منحة بمعدل  15,111,360  :2019(   16,320,269  إصدارة 

دينار كويتي   1,632,027وذلك بمبلغ    2020ديسمبر    31سهم) محتفظ بها كما في    100لكل    أسهم  8: بمعدل  2019(
اقترح مجلس    دينار كويتي). 1,511,136  :2019( ذلك،  نقدية بقيمة  إدارعالوة على  الشركة توزيعات أرباح  فلس   5ة 

) في  للسهمفلس    5:  2019للسهم  المنتهية  للسنة  يخضع  2020  برديسم  31)  األرباح  المنحة    أسهم  إصدار.  وتوزيعات 
      عمومية السنوية.ال معيةين في الج اهمالنقدية لموافقة المس

  

 ة دارمكافأة أعضاء مجلس اإل

قوانين المحلية وهي  في إطار المبلغ المسموح به بموجب الدينار كويتي    185,495  بمبلغة  دارإن مكافأة أعضاء مجلس اإل
لموافقة   لمساهميالتخضع  السنوية  العمومية  مجلس    الشركة.  جمعية  أعضاء  مكافأة  اعتماد  بمبلداراإلتم    185,495  غة 

  5من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في    2019ديسمبر    31دينار كويتي للسنة المنتهية في  
  .2020أبريل 

  

    ياطياتاالحت    - 14
  

 سهماأل إصدارعالوة 

 للتوزيع. غير متاح  سهماأل إصدارب عالوة ساإن ح
 

 االجباري حتياطي اال

جب  ة الشركة فإنه يإداروبناء على توصية أعضاء مجلس  النظام األساسي للشركة،  لتأسيس ود اعقو  ن الشركات انووفقاً لق
عمالة الوطنية  الالكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  قبل حصة مؤسسة  % من ربح السنة  10ما ال يقل نسبته عن  تحويل  

إيقاف   الجمعية العمومية السنوية للشركةرر  ن تقأ  يجوز  ي. باراالحتياطي االج إلى    ةدارأعضاء مجلس اإلوالزكاة ومكافأة  
هذاعندما    التحويل  اهذ نسبة    يتجاوز  المصدر.  50االحتياطي  المال  رأس  من  استخدام%  يجوز  االحتياطي  ال  إال   هذا 

الخسائر التي ال تس% من رأ5إلى    تصل  ت أرباح بنسبةعا لدفع توزيأو    لمقاصة  السنوات  فيها  مح  س المال المدفوع في 
احتياطيات قابلة للتوزيع. إن أي مبالغ يتم اقتطاعها من هذا االحتياطي يجب أن يعاد    ببسب غيا  مين هذا الحدبتأباح  األر

  ال المصدر. من راس الم  %50االحتياطي نسبة  ذاات القادمة كافية، ما لم يتجاوز هتحويلها عندما تكون األرباح في السنو
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  ) (تتمة االحتياطيات    - 14
  

 اري ختياال حتياطياال

% من ربح السنة  10ما ال يقل نسبته عن  جب تحويل  فإنه ي ،النظام األساسي للشركةعقد التأسيس ووفقاً لقانون الشركات و
لل الكويت  مؤسسة  حصة  اقبل  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  مجللوتقدم  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  اإلطنية  إلى    ةدارس 

ت السنوية بموجب قرار من الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس  ياللتحوهذه اوقف  وز  . يجاالختياري  االحتياطي
 االحتياطي. هذا ال توجد قيود على توزيع  ة.داراإل

  

 العام حتياطي اال

 يتم تحويل مبلغ محدد من ربح السنة  ،لتي يحددها المجلس في توصياتها  ة ووفقا للطريقةداروصيات مجلس اإلبناء على ت
الاالإلى   اإلتج  عام. حتياطي  مجلس  تقدير  على  بناًء  التحويالت  هذه  السنوية داررى  العمومية  الجمعية  لموافقة  وتخضع  ة 

الشركة.   االحتياطي  لمساهمي  توزيع  على  قيود  توجد  اقتطاداراإل  وافق مجلس  .عامالال  على  دينار   750,000مبلغ  ع  ة 
  ). ييتدينار كو 500,000: 2019( 2020ديسمبر  31ياطي العام لسنة االحتإلى  كويتي

  

  خزينة  أسهم   -  15
      2020  2019  
  دينار كويتي  دينار كويتي   

     

 1,506,071 1,641,594   المحتفظ بها   سهمعدد األ
   ═════════ ═════════ 

 %0.80 %0.81   ظ بها المحتف سهمة المئوية لألالنسب
   ═════════ ═════════ 

 230,964 233,971   التكلفة (دينار كويتي) 
   ═════════ ═════════ 

 224,405 343,093   القيمة السوقية (دينار كويتي) 
   ═════════ ═════════ 

 151 195   المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس) 
   ═════════ ═════════ 

  

  الخزينة.   أسهمظ بالحتفاالل فترة اخياري زينة غير متاح للتوزيع من االحتياطي االختالخ أسهماوياً لتكلفة ن مبلغاً مسإ  
  

  الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب  - 16
  

مته الشركة من الصندوق استلحدث إخطار  وطبقاً أل إن الشركة هي أحد أعضاء الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب.
لتأميا حص  ،الحرب  أخطارن  لعربي  قد  فإن  للصندوق  الموزعة  غير  األربـاح  فـي  كويدين  427,000  بلغتتها  تي  ار 
أمريكي  1,401,837( أمريكي  1,391,917دينار كويتي)  422,168(:  2019[   )دوالر  المبلغ  .)]دوالر  هذا  ولم يظهر 

زعة للصندوق  في األرباح غير المو  هاسبة عن حصتبالمحاسياسة الشركة تقضي    إنحيث  للشركة  ضمن البيانات المالية  
    فقط عند تصفية الصندوق.

  

  عالقة ت ف ذاالت مع أطراممعا  - 17
  

عالقةمثل  ت ذات  الرئيسيين  واألم    الشركة  األطراف  اإلالمساهمين  مجلس  اإلة  داروأعضاء  العلياداروموظفي  للشركة    ة 
عل يسيطرون  التي  سيطأو    يها والشركات  عليها  مشتركةيمارسون  ملموساً.  أو    رة  ها  أعمالسياق    في   الشركة  تقومتأثير 

تأمين  إدمات  بتقديم خ  المعتاد والمعامالت مع أطراف ذات عالقة    األرصدة. تتكون  دلـة مع أطراف ذات عالقةمتباعادة 
  مما يلي: 

   

2020  
  المجموع

  دينار كويتي 

2019  
  المجموع

    دينار كويتي 

  
  ركة األم  الش

  دينار كويتي  

 أخرىطراف  أ
  ذات عالقة  
 دينار كويتي 

      بيان المركز المالي 
 2,337,733 1,636,116 43,619 1,592,497    التأمينادة عن عقود إع ةناتج أرصدة مدينة

 885,637 42,371      - 42,371  حصة معيدي التأمين مستردة من تعويضات تحت التسوية 
 90,914 267,050 294 266,756  تأمين   أرصدة دائنة ناتجة عن عقود إعادة 

 3,569,824 4,250,266 28,623 4,221,643  اطي تعويضات تحت التسوية احتي 
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  عالقة (تتمة) معامالت مع أطراف ذات   - 17

  

  
  الشركة األم  
  دينار كويتي  

 أخرىأطراف  
  ذات عالقة  
 دينار كويتي 

2020  
  المجموع

  دينار كويتي 

2019  
  موعالمج

  دينار كويتي 
        الدخلبيان  

 3,500,081 3,466,898 24,270 3,442,628  صافي أقساط مكتسبة
 2,265,966 1,428,455 28,855 1,399,600  ف حيازة وثائق  كبدة وتكالي ات مت تعويض 

  

  ة العليا  دارموظفو اإل
ومسئولية تخطيط  ة ممن لديهم سلطة  دارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارإلأعضاء مجلس اة العليا  دارموظفو اإل  يتضمن

  ة العليا: ردااإلوفيما يلي مكافأة موظفي لى أنشطة الشركة. عوتوجيه والسيطرة 
  

  ة العليا دارمكافآت موظفي اإل
    2020  2019  
  دينار كويتي   دينار كويتي     

     

 504,323 579,461   قصيرة األجل   أخرىومزايا    رواتب
 107,261 61,382   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   ──────── ──────── 

   640,843 611,584 
   ════════ ════════ 

  

  . 13في االيضاح  ةدارمكافأة أعضاء مجلس اإلالمتعلقة ب المعلوماتن صاح عتم اإلف
  

  ة المخاطر  إدار   -  18
 

ً وف  المستمرة  قبةوالمرا  والقياس  التحديد  بطريقة  المخاطر  هذهة  إداريتم    لكنو  الشركة  أنشطة  في  جزءاً   المخاطر  تمثل   قا
 تحقيق  في  الشركة  الستمرار  كبيرة  ميةأه  ذات  خاطرالم  ةإدار  في   الطريقة  هذه  إن  .خرىاأل  والضوابط  رالمخاط  لقيود

 تتعرض .الشركة  داخل  به  طةالمنو  بالمسئوليات  يتعلق  فيما  مخاطرلل  التعرض  مسئولية  بالشركة  فرد  كل  ويتحمل  ألرباحا
  وعالن  متقسي  يتم  حيث  السوق  ومخاطر  التأمين  إعادة  رومخاط  التأمين  طرومخاطر السيولة  ومخا  االئتمان  لمخاطر  الشركة
 المخاطر   مراقبة  عملية  تشمل  ال .سهماأل  أسعار  ومخاطر  األجنبية  تالعمال  ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطرلى  إ  األخير

ل عملية الذه التغيرات من خيتم مراقبة ه .عمالوقطاع األ  والتكنولوجيا  البيئة  في  التغيرات  مثل  عمالاأل  مخاطر  المستقلة
 ركة.ستراتيجي الخاصة بالشالتخطيط اال

  

 االئتمان  مخاطر 18.1
خر اآلطرف  التكبد  إلى    امه مما يؤديالوفاء بالتز  عنأحد أطراف أداة مالية    عدم قدرة  إن مخاطر االئتمان هي مخاطر

 ر مالية.ئلخسا
 

 الئتمان فيما يتعلق بأي طرف مقابل.االتعرض لمخاطر    محجاءات للحد من  جراإلسياسات ومجموعة من الالشركة  تتبع  
  ها بصورة منتظمة. تركز مخاطر االئتمان التي يتم مراقبت  جراءات عدمذه اإلتضمن ه

  

تع التي  المالية  الموجودات  تتكون بصإن  االئتمان  لمخاطر  الشركة  البنوك  ورة رئيسية من  رض  لدى  والودائع األرصدة 
محتفظ  شركة  وودائع الك  البنواالرصدة لدى  إن   إعادة التأمين.  ومدينياق  قظ بها حتى االستحالمالية المحتف  والموجودات

من ة المحتفظ بها حتى االستحقاق مصدرة  إن الموجودات المالي ة ذات جودة ائتمانية عالية.لدى بنوك ومؤسسات ماليبها  
صص الديون المشكوك في خين بالصافي بعد مينو إعادة التأميعرض مد قبل مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 

  تحصيلها.
  

المقبوة األتبلغ نسب الشركة  نشطة  أنشطة  فإن   .% تقريبا)95:  2019(  % تقريبا96لة من بين  المدينينوبالتالي،   أرصدة 
  - تعويضات  عد العموالت والب  بالصافي  - تمثل بصورة رئيسية األقساط  قساط المستحقة  واألالناتجة عن عقود إعادة التأمين  

الخسائر  طية  فائض تغ  بإيداع كما تقوم الشركة   شركة.ال  لدى بولة  المق  الواردة  عمالألوفقا ل  جهات اإلسنادقات من  حوالمست
رئيسية  محتجزاتهالحماية   (لدى    بصورة  بالتصنيف  يتمتعون  تأمين  يتعلق   ).Aمعيدي  فيما  الشركة  تعرض  فإن  وعليه، 

  مثل الحد األدنى.يالمودعة  أو  ةلة التأمين المقبوخاصة بعقود إعادبمخاطر االئتمان ال
  

أو  فيةتركزات مخاطر التأمين الناتجة عن المناطق الجغرالظروف المالية لمعيدي التأمين وتراقب كة بتقييم االشر كما تقوم
إعسار معيدي  ر جوهرية نتيجة  ية المتشابهة لمعيدي التأمين وذلك لتقليل تعرضها لخسائالخصائص االقتصادأو    األنشطة

  ين.مالتأ
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  (تتمة)ة المخاطر إدار   -  18
  

 تمة) (ت االئتمانخاطر م 18.1
 

  ر االئتمانالحد األقصى للتعرض لمخاط إجمالي

التتألف   الناتجة من  المالية للمخاطر االئتمان  المخاطر  موجودات  المدينة  شركة من  الناتجة عن عقود  المتعلقة باألرصدة 
التأ ال  مينإعادة  من  لواألرصدة    مستحقة واألقساط  المستردة  والمبالغ  والودائع  البنوك  التأمين عإعاددى  التعويضات  ة  لى 

التسوية ا  تحت  والمدينوالموجودات  االستحقاق  حتى  بها  المحتفظ  اآليلمالية  الخصوص،  نيخرن  هذا  وفي  تعرض .  فإن 
االئتمان  الش المقابل، وبحيث يركة لمخاطر  األ  نتج من عجز الطرف  الحد  للمخايعادل  الطقصى للتعرض  القيمة   دفترية ر 

   لهذه األدوات.
 

  ان على الموجودات المالية: الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتم  ماليإجل التالي لجدويوضح ا
    2020  2019  
  دينار كويتي  كويتي دينار    
     

 62,970,611 77,458,068   البنوك وودائع أرصدة لدى
 11,649,600 13,699,600    االستحقاقمحتفظ بها حتى  موجودات مالية

 32,545,381 33,983,539   ستحقة وأقساط م ينإعادة التأمقود ناتجة عن ع أرصدة مدينة
 11,970,938 6,949,835   ية إعادة التأمين من تعويضات تحت التسو مستردات
 5,800,738 5,619,814   باستثناء المصروفات المدفوعة مقدما   آخرونمدينون 

  ────────── ────────── 

 124,937,268 137,710,856    تمانحد األقصى للتعرض لمخاطر االئال إجمالي
  ══════════ ══════════ 

 

 بالشركة   األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانمحتفظ بها من قبل الشركة، فإن الحد بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية ال
  .المالي كزيان المربنها في المفصح ع فتريةديمثل القيمة ال

  

  رىخاألالضمان والتعزيزات االئتمانية 

 ت.حيث ال تحتفظ الشركة بضمانات مقابل تلك الموجودامكفولة بضمان الموجودات المالية غير   إن جميع
  

  ض لمخاطر االئتمان تركزات مخاطر الحد األقصى للتعر
و  أ  في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،أو    ة،ة متشابهفي أنشط  طراف المقابلةتنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األ

لهعن يكون  تتأثردما  تعاقدية  التزامات  لمواجهة  االستعداد  عندهم  يجعل  قد  مما  متماثلة  اقتصادية  سمات  مماثل   م  بشكل 
اال الظروف  في  التركزات  غيرها. أو    السياسيةأو    قتصاديةبالتغيرات  ألالحسإلى    تشير  النسبية  الشاسية  نحو  داء  ركة 

   فية معينة.منطقة جغرا على أو بذاته أعمالتطورات التي تؤثر على قطاع ال
  

تحليل   قبل أي ضم  إجمالييمكن  للشركة  لمخاطر االئتمان  للتعرض  األقصى  بهاالحد  ائتمانية أو    انات محتفظ    تعزيزات 
   حسب القطاعات الجغرافية التالية كما يلي:

 
 الكويت  

ل مجلس  دو
  الخليجي التعاون
  وباقي 

 المجموع    أخرى األوسط رق لشا

 دينار كويتي ر كويتي دينا كويتي  ينارد دينار كويتي  

2020     
 77,458,068 19,680,131       -     57,777,937  أرصدة لدى البنوك وودائع 
 13,699,600       -           -     13,699,600  حتى االستحقاق  موجودات مالية محتفظ بها  

اط  سوأقادة تأمين إع عن عقودأرصدة مدينة ناتجة 
 33,983,539 20,909,171 9,574,336 3,500,032  مستحقة 

 6,949,835 5,227,411 1,680,053 42,371 التأمين على تعويضات تحت التسوية  حصة معيدي
 5,619,814 2,525,363 2,124,948 969,503  ماون باستثناء المصروفات المدفوعة مقدمدينون آخر

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

 137,710,856 48,342,076 13,379,337 75,989,443  ض لمخاطر االئتمان حد األقصى للتعرال
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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   مة)ة المخاطر (تتإدار   -  18
  

 ) (تتمة تمانخاطر االئم 18.1
  ن (تتمة) االئتما ى للتعرض لمخاطرالحد األقص تركزات مخاطر

 
 

 

 

 ويت الك

دول مجلس  
التعاون الخليجي  

  وباقي 
   أخرى األوسط الشرق 

 

 

 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

2019     
 62,970,611 14,098,475 - 48,872,136  نوك وودائع أرصدة لدى الب

 11,649,600 - - 11,649,600  ستحقاق  بها حتى اال ات مالية محتفظموجود
وأقساط  دة مدينة ناتجة عن عقود إعادة تأمين أرص

 32,545,381 21,214,804 8,787,539 2,543,038  مستحقة 
 11,970,938 9,069,514 2,015,787 885,637 التأمين على تعويضات تحت التسوية  حصة معيدي

 5,800,738 2,615,256 2,027,395 1,158,087  دما المدفوعة مقناء المصروفات آخرون باستث  مدينون
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 124,937,268 46,998,049 12,830,721 65,108,498  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

"تت المخاطررىأخضمن  الم  "  في  الشرق  الناتجة  أفريقي  األوسطناطق غير  رئيسيةوشمال  وأفريقيا    ا، وبصورة  آسيا  في 
  وأوروبا. 

  

تحليل   بها  إجمالييمكن  قبل أي ضمانات محتفظ  للشركة  لمخاطر االئتمان  للتعرض  األقصى  ائأو    الحد  تمانية  تعزيزات 
  : التالية كما يلي عمالعات األب قطاحس

    2020  2019  
  يدينار كويت  ويتيدينار ك    
     

 50,317,057 46,553,188   شركات تأمين 
 74,620,211 91,157,668   ومؤسسات ماليةبنوك  

   ─────────── ─────────── 

   137,710,856 124,937,268 
   ═══════════ ═══════════ 

  

  يسية.  ابلة رئطراف مقي أجوهرية أل تتعرض لمخاطر ركة الجودات الشإن مو
  

  ير منخفضة القيمة غوللموجودات المالية غير المتأخرة  دارة االئتمانيةالج
 طيبة.السمعة الئتمان ذات االمن خالل هيئات تصنيف  التصنيف المحدد إلى  يتم اختيار معيدي التأمين لدى الشركة استناداً 

هناك أي مبالغ  ليس   في حينها.  هذه المبالغتحصيل    ب ويجريعن قر  جهات االسنادستحقة من  غ المعة المبالكما يتم متاب 
ا المبالغ  لشطب  الشركة.  االسنادجهات  لمستحقة من  كبيرة  للديون    تم  وقد لدى  كافية  لبعض   المعدومةاتخاذ مخصصات 

محلية الشركة لدى بنوك    ودائعمعظم  يداع  يتم إ نة.كما يتم تحديث المخصص كل سالمستحقة  األرصدة الصغيرة القديمة  
  عالية.وذات قدرة مالية لدى شركات طيبة السمعة  مودعة سندات. إن جميع الاليعف ائتماني ات تصنيذ

  

 مخاطر السيولة 18.2
 .يةالمال  واتباألد  المرتبطة  التزاماتها  لتلبية  األموال  توفير  في  لصعوبات  الشركة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر  إن

 ت قد تنشأ.السائلة الكافية للوفاء بأي التزاماة توفر األموال دارتضمن اإلشهري و لى أساستم مراقبة متطلبات السيولة عي
 

س بالنسبة  إن  الشركة  الدائنةياسة  األ  لألرصدة  عن  المدينة    عمالالناتجة  المبالغ  من  المطلوبات  تلك  سداد  هي  المقبولة 
وتسوي قدية على الفور  الخسائر النطالبات  جميع م  ومع ذلك، تقوم الشركة بتسوية مين.تأال  عادةإ  المحصلة بموجب عقود

معيدي التأمين وفي خالف ذلك يتم التسوية بصفة  أو  الوسطاء لوبة من قبلالمط خرىاأل ائنةالد إعادة التأمين أرصدةجميع 
  عامة خالل ثالثة أشهر من استالم بيانات العقد. 

  

 غير المخصومة.  لسداد التعاقديةالتزامات ا إلى داً ة استنائمة استحقاق المطلوبات للشركخص قاالتالي مليوضح الجدول 
  



 

  ع.  كويتية ش.م.ك.شركة إعادة التأمين ال
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   2020يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في

 

  

41  
 

 

   طر (تتمة)ة المخاإدار   -  18
  

 (تتمة) مخاطر السيولة 18.2
النقدية   التدفقات  المالية تعكس  للمطلوبات  السيولة  قائمة  المستقبلي  المتوقعةإن  الفوائد  مدفوعات    ة على مدى التي تتضمن 

  كما يلي: كانتيسمبر د 31المالية في للمطلوبات  السيولةقائمة   إن ر هذه المطلوبات المالية.أعما
 

  خالل   2020
  أشهر   3

  12إلى  3
  هراً ش 

  أكثر من 
  شهراً  12

 المجموع 

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      المطلوبات المالية  
 2,717,870 1,760,733 626,502 330,635  تأمين  إعادةعن عقود  أرصدة دائنة ناتجة

 1,886,550       -     1,174,686 711,864  خرون   دائنون آ
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

  1,042,499 1,801,188 1,760,733 4,604,420 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

  خالل  2019
  أشهر   3

  12إلى  3
  شهراً 

  كثر من أ
  شهراً   12

 المجموع 

  دينار كويتي   ويتي دينار ك  دينار كويتي   ر كويتي دينا  
      المطلوبات المالية  

 3,345,747 2,029,471 751,503 564,773  أرصدة دائنة ناتجة عن عقود إعادة تأمين 
 1,661,184       -     940,374 720,810  دائنون آخرون   

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

  1,285,583 1,691,877 2,029,471 5,006,931 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

بات على والمطلو  للموجودات  اتحديد االستحقاقت الشركة. تم تيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبا
لية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية ق الموجودات الماحقاإن قائمة است تسويتها.أو    هاستردادالقع  توالمتاريخ  الأساس  

    الموجودات. تلكة لسيولة دارتقدير اإلإلى  ستندوالممتلكات والمعدات ت
  

   كما يلي: هيطلوبات الموجودات والمإن قائمة استحقاق 
  

2020  
  خالل 

  شهر  أ 3
  12إلى  3

  شهراً 
   أكثر

 جموع الم   من سنة  

  ار كويتيدين  دينار كويتي  يتيدينار كو  دينار كويتي  
      الموجودات 

 6,768,849     -     - 6,768,849  أرصدة لدى البنوك ونقد  
 70,689,219     - 70,384,619 304,600  ودائع محددة األجل 

 10,077,112 811,950 751,069 8,514,093   موجودات مالية متاحة للبيع  
  التأمين مدينة ناتجة عن عقود إعادة  أرصدة

 33,983,539 8,464,890 20,741,993 4,776,656  وأقساط مستحقة 
 6,949,835 2,289,335 4,660,500     -  ين مستردة من تعويضات تحت التسوية إعادة تأم

 5,718,161 1,137,180 4,410,369 170,612  مدينون آخرون  
 13,699,600 13,006,285 693,315     -  الستحقاق  ظ بها حتى ا حتفموجودات مالية م

 11,818,076 11,818,076     -     -  عقارات استثمارية       
 1,569,938 1,569,938     -     -  ممتلكات ومعدات   

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 161,274,329 39,097,654 101,641,865 20,534,810  لموجوداتا إجمالي

  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      المطلوبات   

 99,842,304 40,941,296 58,901,008     -  أمين الت أعادات الفنية الناتجة من عقود حتياطياال
 2,717,870 1,760,733 626,502 330,635  أرصدة دائنة ناتجة عن عقود إعادة تأمين 

 1,886,550     - 1,174,686 711,864  خرون  ن آدائنو
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 104,446,724 42,702,029 60,702,196 1,042,499  المطلوبات    إجمالي
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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  (تتمة)ة المخاطر رإدا    -  18
  

  ة (تتمة)سيولالمخاطر  18.2

  
2019  

  خالل
  أشهر   3

  12إلى  3
  شهراً 

  كثر أ
 المجموع   من سنة 

  يتي دينار كو  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   
      الموجودات 

 4,507,292     -     - 4,507,292  أرصدة لدى البنوك ونقد  
 58,463,319     - 58,389,968 73,351  ودائع محددة األجل 

 10,961,695 943,231 1,023,255 8,995,209 بيع    متاحة لل ماليةموجودات 
  أرصدة مدينة ناتجة عن عقود إعادة التأمين 

 32,545,381 3,397,869 24,735,495 4,412,017  وأقساط مستحقة 
تحت  ات ين من تعويضمستردات إعادة التأم

 11,970,938 3,985,679 7,985,259     -  التسوية 
 5,882,673 1,092,302 4,676,310 114,061  مدينون آخرون  

 11,649,600 11,250,000 399,600     -  موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق  
 11,821,378 11,821,378     -     -  مارية       عقارات استث

 1,591,345 1,591,345     -     -  ت   ممتلكات ومعدا
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 149,393,621 34,081,804 97,209,887 18,101,930  الموجودات إجمالي
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

      المطلوبات   
 91,006,239 40,384,691 50,621,548     -  التأمين إعادةقود احتياطيات فنية ناتجة من ع

 3,345,747 2,029,471 751,503 564,773  تجة عن عقود إعادة تأمين أرصدة دائنة نا
 1,661,184     - 940,374 720,810  دائنون آخرون  

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 96,013,170 42,414,162 52,313,425 1,285,583  المطلوبات   إجمالي

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

  مخاطر السوق 18.3
في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف    قلبتمخاطر تقلب قيمة الموجودات نتيجة للخاطر السوق هي  إن م

التغيرات عس  سهماأل  وأسعار  العمالت األجنبية أو    صدرة لهالجهة المأو    فردياستثمار  امل تتعلق بن عوواء نتجت هذه 
 ق.عوامل تؤثر على جميع االستثمارات المتاجر بها في السو

 

ورة محددة مسبقاً على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات  السوق على أساس توزيع الموجودات بص تدار مخاطر
الجغرافللتوزي  بالنسبة األع  قطاعات  في  والتركز  ا  عمالي  واتجاهوالتقييم  السوق  لظروف  اإللمستمر  وتقدير  ة داراته 

   لة.للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العاد
 

 خاطر أسعار الفائدة م 18.3.1
أسعا  تنشأ الممخاطر  األرباح  على  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  تأثير  احتمال  من  الفائدة  العادلة  قيمة  لاعلى  أو    ستقبليةر 

 .لدى البنوك والسندات) الودائعدة على موجوداتها التي تحمل فائدة (الفائ أسعارالشركة لمخاطر تعرض ت ية. لمالألدوات ال
  

حصة مؤسسة الكويت للتقدم  الشركة قبل في أسعار الفائدة على ربح رةالمقدبيان الدخل هي تأثير التغيرات إن حساسية 
الموجودات والمطلوبات  إلى   ة وذلك استناداً دارلس اإلأة أعضاء مجمكافو عمالة الوطنية والزكاةبة دعم المي وضريالعل

 .2019و 2020ديسمبر  31المالية المحتفظ بها في 
  

المترتبة على  إن اآل االحتفاظ    فينقطة أساسية    25بمقدار    الزيادةثار  الفائدة، مع  األبأسعار  المتغيرات    ثابتة،  خرىكافة 
ومكافأة أعضاء عمالة الوطنية والزكاة تقدم العلمي وضريبة دعم الة الكويت للمؤسسحصة قبل   على األرباحكس والذي ينع
     دينار كويتي).  159,132 :2019دينار كويتي ( 183,868ة بمبلغ دارمجلس اإل

  

حركات غير  إلى    تؤدي  مالية التيوات الأساس متماثل حيث إن األدإلى    الحركات في أسعار الفائدةإلى    د الحساسيةتستن
  ية.ة ليست جوهرماثلمت
 



 

  ع.  كويتية ش.م.ك.شركة إعادة التأمين ال
  

  نات المالية إيضاحات حول البيا
   2020يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في

 

  

43  
 

 

  ر (تتمة)ة المخاطإدار   -  18
  

 (تتمة) مخاطر السوق 18.3
 

 بيةمخاطر العمالت األجن 18.3.2
 أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. لعمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمةإن مخاطر ا

 

الرئيسي  غير  أخرى  تبعمال  مدرجةال  امعامالته  على  أجنبية  تعمال  مخاطر  الشركة  تتعرض اإل .ةعملتها  أن  دارترى  ة 
التقلبات في أسعا نتيجة  الر الصرف ال تزيمخاطر تكبد خسائر كبيرة  األدنى، ولذلك ال تغطي  الحد  شركة مخاطر د عن 

 العمالت األجنبية.
 

ومكافأة أعضاء زكاة  الوطنية والالة  العلمي وضريبة دعم العميت للتقدم  ة الكوعلى ربح السنة قبل حصة مؤسستأثير  الإن  
كما   ثابتة، هو  خرىتغيرات األكافة المبتفاظ  مع االح  ،% في أسعار العمالت األجنبية5نتيجة التغير بنسبة    ةدارإلمجلس ا

  يلي.

 
  ات يراداإلالتأثير على 

  الربح التأثير على    خرى الشاملة األ

 

2020  
  كويتي دينار 

2019  
  دينار كويتي  

 2020  
  كويتي دينار  

2019  
  دينار كويتي  

      

 348,051 403,836  760,435 694,661  دوالر أمريكي 
 108,222 123,182      -     -  يورو 

 115,598 139,850      -     -  رينجيت ماليزي  
 

الحساسية األإلى    تستند  العمالت  أسعار  في  األدوأساس  إلى    بيةجن الحركات  إن  حيث  التمتماثل  المالية  تؤديات  إلى    ي 
 لة ليست جوهرية.حركات غير متماث

 

 سهم مخاطر أسعار األ  18.3.3
  تنويع تدير الشركة المخاطر من خالل   .أسهمي القيمة العادلة لالستثمارات في  ف  اتمن التغير  سهمتنتج مخاطر أسعار األ

 . ويتجودة في الكمو أسهمرات في إن معظم االستثما .عمالقطاعات األطة االستثمارات بالنسبة لتركز أنش
 

التأثي على  إن  األيراداإلر  الشاملة  للم  خرىات  العادلة  القيمة  في  التغير  المالية(نتيجة  في  المتاحة  وجودات    31  للبيع) 
 خرىرات األكافة المتغيب  فاظمع االحت  ،% في مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية10نتيجة التغير بنسبة    2020ديسمبر  

 دينار كويتي).  564,998 :2019تي (دينار كوي 467,951بمبلغ و ه ثابتة،
 

حركات غير إلى    إن األدوات المالية التي تؤدي  ساس متماثل حيثأإلى    سهمالحركات في أسعار األإلى    تستند الحساسية
 متماثلة ليست جوهرية.

  

 مخاطر المدفوعات مقدماً   18.3.4
أو   واألطراف المقابلة بالسداد  بب قيام عمالئهارة مالية بس كبد الشركة خسادماً هي مخاطر أن تتالمدفوعات مق  اطرإن مخ

  جوهرية. شركة لمخاطر المدفوعات مقدماً بصورةال تتعرض ال ع.بعد التاريخ المتوقأو   طلب السداد قبل
  

  مخاطر التأمين 18.4
فيما يتعلق    خرىطراف األت التأمين واألعلية المستحقة لشركاالف  التعويضات  وزتتجا  تتمثل مخاطر التأمين في مخاطر أن

ارتفاع  أو  التعويضات  نتيجة زيادةوقد يحدث ذلك  اللتزامات التأمين. دفتريةالقيمة ال عليها والتي تتجاوز حداث المؤمنباأل
بالممتلكات  ة األجل فيما بتعلق  التأمين قصير  قودوتقوم الشركة بإعادة التأمين فقط لع أعلى من المتوقع.مستوى  إلى    هاالغمب
 الحريق والحوادث) والمخاطر البحرية.ين ضد التام ف مجتمعة بسيارات (تعروال

 

 زيادة التعويضات وقيمتها  

خطار الحوادث العامة بإعادة التأمين ألتقوم الشركة بصورة رئيسية  .بعدة عواملالتعويضات وقيمتها تأثر ت من الممكن أن 
اوتعتبر   .ةبحريالاألخطار  ق وحريوال األجل حيث  التأمين قص  عقودلنوعية من  هذه  عادة  ي يرة  بالتعويضات  اإلخطار  تم 

  على تخفيف مخاطر التأمين.يساعد ما  المؤمن ضدهدث اخالل سنة واحدة من وقوع الحوتسويتها 
  



 

  ع.  كويتية ش.م.ك.شركة إعادة التأمين ال
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  ة المخاطر (تتمة)إدار    -  18
 

  (تتمة) مخاطر التأمين    18.4
 

 لحوادث وا الحريق

 كات الممتل

ل الممتلكا  وثائقبالنسبة  المختأمين  فإن  الرئيسية تتت،  العمل.اطر  الحرائق وتوقف  السنوات األخيرة،   مثل في  كانت  وفي 
 متلكات تتضمن معدات كشف الحرائق.وثائق م تتمثل فيالشركة  نها من قبلئق المعاد تأميأغلبية الوثا

 

التأمينيتم   الوثائق   إعادة  اسإلى    عرجوبال  لبعض  والقيمة  الممتلكات  المؤمنتبدال  بناإن   عليها.  محتويات  إعادة  ء تكلفة 
ا بدء  إلعادة  المستغرق  والوقت  بديلة  محتويات  على  والحصول  يؤالممتلكات  مما  األإلى    ديلعمليات  كلها   عمالتوقف 

سائر لقاء أي  ر للحد من الخضراولدى الشركة غطاء إعادة تأمين لتلك األ .التعويضاتسية تؤثر على مستوى  عوامل أسا
 جة من أي حدث.البات الناتفردي وعدد المط تعويض

 

 السيارات

من  الغرض   مطالبات أو    لسياراتهم  تحدث  التي  األضرار   نع  التأمين  وثائق  حاملي  تعويضهو    السيارات  تأمين  إن 
لحاملي   .الحوادث  عن  الناتجة  خرىاأل  األطراف ت  وثائق ويمكن  تلقي  أيضاً  الحريقعويالتأمين  عن  والسرقة    ضات 

 لسياراتهم.
  

إصالح أو    واستبداللرئيسية تتمثل في المطالبات عن الوفاة واألضرار الجسمانية  ، فإن المخاطر االسيارات  ئقوثابالنسبة ل
الشر .اتالسيار قامت  األخيرة،  السنوات  التأمين كة  وفي  من  ل  بإعادة  أكبر  للمالك/السائق  شاملة  ولدى  سنة.  21وثائق 

  .ةتعويض فردي ائر ألي مطالبةتأمين للحد من الخس كة غطاء إعادةلشرا
 

 البحري 

إلى    ية والحوادث التي تؤديار للسفن البحراألضر أو    سبة للتأمين البحري، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائربالن
 جزئية للبضائع.أو  يةخسائر كل

 

حن  ن وخطوط الشدة من حيث السفوع الوثائق بصورة جيتن  في ضمانري لبحا لفئة التأمين إعادة التأمينستراتيجية تتمثل ا
 . يةتعويض فرد ى الشركة غطاء إعادة تأمين للحد من الخسائر لقاء أي مطالبةولد المغطاة.

 

  الحياةلى التأمين ع

اإلعاقات  أو    الوفاةأو    يةعلى الحياة، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن األضرار الطبالتأمين    وثائقبالنسبة ل
  المستديمة.

 

توى  الحياة تضمن تنوع الوثائق بصورة جيدة من حيث نوع المخاطر ومس  مين علىلفئة التأ  تأمينإعادة الية  ستراتيجاإن  
بالفحص الطبي لضمان المحاسبة عن الظروف الصحية الحالية والتاريخ  يتم ذلك من خالل القيام   مؤمن ضدها.المزايا ال

 ضع األسعار.عائلة أثناء ولل الطبي
  

  المخاطر العامةتأمين 
 

 ت الرئيسية االفتراضا

تقبلية على أساس نمط مماثل التعويضات المسأن يعتمد تطور  هو  تقدير االلتزامات  ستند إليه  يالفتراض الرئيسي الذي  إن ا
لجة التعويضات ت وتكاليف معايضايتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط تكاليف التعو  لتعويضات السابقة.لتحديد ا
 . يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم التي وقعت خالل السنةللحوادث  عويضات  ات وعدد التل تضخم التعويضوعوام

والتغيرات في عوامل    ،األحداث االستثنائية على سبيل المثال:  بق االتجاهات السابقة في المستقبل،  مدى قد ال تنط  أيإلى  
مثل   العام  االالسوق  بالتعويضاتللتجاه  االقتص  ؛مطالبة  باإلضاوالظروف  مثل  العوامل  إلى    فةادية   المحافظالداخلية 

ى تؤثر العوامل  أي مدإلى    م استخدام األحكام لتقييمعويضات. كما يتوالظروف السياسية وإجراءات معالجة التالمختلطة  
   التقديرات.لى الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية ع

  

 تحليالت الحساسية

مطالبات  تت اعويض  الت سم  بعقود  العامة  الموضحة  إلى    الحساسيةلتأمين  الرئيسية  حصر أدناهاالفتراضات  تعذر  لقد   .
ذلك،  إلى    وضع التقديرات. إضافةلتأكد المتضمن في عملية  عدم اأو    ات مثل التغيرات التشريعيةة بعض االفتراضحساسي

المطالبات القائمة    لية، فإن مخصصاتلتسوية الفعاإلخطار بها وابين حدوث المطالبة وات التي تنشأ  خيروبسبب بعض التأ
ا فترة  نهاية  في  حولها  تأكد  عدم  وهناك  معلومة  الماليغير  اللتقارير  المطالبات  تختلف  سوف  وبالتالي  نتيجة ة.  نهائية 

  ة.نهائية في فترة الحقالمطلوبات ال ييمللتطورات الالحقة. يتم تسجيل الفروق الناتجة من إعادة تق
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  تمة)المخاطر (ت ةإدار   -  18
  

 (تتمة) مخاطر التأمين    18.4
  

 تأمين المخاطر العامة (تتمة)
  

 ية (تتمة)تحليالت الحساس

المقدر على  يوضح التأثير  التالي  قبل    إجمالي  التحليل  الربح  التأمين وعلى  إعادة  حصة مؤسسة  وصافي مطلوبات عقود 
العلكوا ا  ومكافأةكاة  الة الوطنية والزلمي وضريبة دعم العميت للتقدم  النهائي لصافي   ةدارإلأعضاء مجلس  على التطور 

ي. يفترض التأثير على ف عما هو مدرج في بيان المركز المال%) والتي تختل1: 2019% (1التعويضات بنسبة  مطلوبات
  بتة.   ثا مطلوبات التعويضات بقاء معدالت االسترداد إجمالي

   

 

يرات في التغ
 االفتراضات 

  التأثير على  
ت  مطلوبا  ماليإج

 التأمين عقود إعادة 

  التأثير على 
صافي مطلوبات عقود  

 إعادة التامين  

قبل    ربحالالتأثير على 
سسة الكويت حصة مؤ

للتقدم العلمي وضريبة 
م العمالة الوطنية  دع

والزكاة ومكافأة  
 ة  دارأعضاء مجلس اإل 

 تيدينار كوي ار كويتيدين ينار كويتيد             
     التامين مخاطر إعادة 

2020 1%+ 390,018+ 352,202+ 352,202+ 
     

2019 1%+ 543,707+ 423,997+ 423,997+ 
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   ة المخاطر (تتمة) إدار   -  18
  

 التأمين (تتمة)مخاطر  18.4
  

 جدول تطور المطالبات  

ا المالية  في تاريخ التقار  نة من سنوات الحادثتراكمة في كل سلميوضح الجدول التالي التعويضات  المتراكإلى    باإلضافةير  التعويضات  مة المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. يتم تحويل تقديرات 
  عار صرف العمالت األجنبية السائدة في السنة المالية الحالية.  عملة العرض بمتوسط أسإلى  المتراكمةوالمدفوعات 
    

  :2020ديسمبر  31امة كما في التأمين العت القائمة لعقود التعويضا إجماليصص جدول التالي مخاليوضح 
  

 ع المجمو 2020 2019 2018 2017 2016  2015  2014  2013 2012 

 كويتي اردين دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت 

           لتعويضات المتكبدةمجمل ا  )أ 

  24,381,116 13,908,864 15,269,873 21,363,124 8,150,738 10,987,972 9,401,967 11,761,898 9,381,844 ادث اية سنة الحفي نه

      31,714,538    28,755,925 36,934,723 15,107,697 22,131,964 21,912,413 23,870,054 20,636,651 بعد سنة واحدة 

    29,387,753 41,817,214 17,035,565 22,622,871 21,532,188 23,824,358 21,904,470 بعد سنتين 

     39,592,835    18,814,225 23,226,955 22,368,310 23,854,827 21,395,834 بعد ثالث سنوات  

      17,780,963 24,857,967 23,484,666 23,809,828 22,261,382 بعد أربع سنوات  

       24,762,823 23,548,380 24,650,374 22,364,571  ات  بعد خمس سنو

        23,524,582 24,510,687  22,213,501 بعد ست سنوات  

         23,965,993   21,869,470 بعد سبع سنوات  

           21,832,802  سنوات  ثمانيبعد 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 تعويضات المتراكمةدير الحالي للالتق
 236,943,404 24,381,116 31,714,538 29,387,753     39,592,835 17,780,963 24,762,823 23,524,582  23,965,993 21,832,802 المتكبدة 

لمتراكمة حتى  ناقصاً: المدفوعات ا  ) ب 
 (161,228,393)  1,558,577   (10,332,213)  (18,326,769)  (33,256,487)  (14,698,114)  (20,330,054)  (21,902,896)  (22,814,699)  (21,125,738)   اريخهت 

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

بيان المركز مطلوبات مسجلة في 
 75,715,011 25,939,692 21,382,325 11,060,984 6,336,348 3,082,849 4,432,768 1,621,687 1,151,294 707,064 ماليال

المطلوبات للسنوات   إجمالي يضاف:   ) ج 
 798,808          2012قبل  

          ─────── 
مجموع المطلوبات المسجلة ضمن   )د 

 76,513,819           ) 10بيان المركز المالي (إيضاح  
          ════════ 
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   تمة) ة المخاطر (تإدار   -  18
  

 أمين (تتمة)مخاطر الت  18.4
  

 لمطالبات (تتمة)جدول تطور ا

  

  :2020ديسمبر   31صافي مخصص المطالبات القائمة لعقود إعادة لتأمين 
  

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي ر كدينا دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  ر كويتي دينا 
           المتكبدة  صافي التعويضات  )أ 

  22,314,774 13,310,170 13,973,817 12,573,130 8,098,700 10,439,166 9,156,073 11,363,074 8,524,729 في نهاية سنة الحادث 

   24,734,510 24,995,454 21,252,060 13,625,694 21,239,760 20,589,946 22,834,326 19,919,092 سنة واحدة بعد 

    27,178,261 24,114,699 15,161,922 21,530,463 20,555,920 22,996,942 21,867,707 نتين بعد س

     23,461,039 17,142,984 21,571,199 21,661,385 23,180,240 21,360,204 بعد ثالث سنوات  

      16,294,196 23,248,939 22,725,534 23,195,532 22,225,668 ع سنوات  بعد أرب

       23,341,724 22,798,764 23,930,225 22,340,478  بعد خمس سنوات  

        22,604,147 23,798,242 21,993,760 نوات  بعد ست س

         23,332,420 21,649,739 بعد سبع سنوات  

          21,728,483  سنوات  ثمانيبعد 
 ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────── ────── ────── ──────── 

التقدير الحالي للتعويضات  
 204,989,553 22,314,774 24,734,510 27,178,261 23,461,039 16,294,196 23,341,724 22,604,147 23,332,420 21,728,483 ة المتراكمة المتكبد

 ة ات المتراكم ناقصاً: المدفوع  ) ب 
 (136,205,525) 1,754,588   (5,880,669) (17,280,418)  (18,109,363)  (13,330,352)  (18,929,265)  (21,071,879)  (22,336,586) (21,021,581)   حتى تاريخه

  

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

لمركز ة في بيان امطلوبات مسجل
 المالي

 
706,902 

 
995,834 

 
1,532,267 

 
4,412,459 

 
2,963,844 5,351,676 

 
9,897,844 18,853,841 24,069,362 68,784,029 

وبات المطل   إجمالي اف:  يض  ) ج 
 779,955          2012للسنوات قبل  

          ──────── 

صافي المطلوبات المسجلة ضمن  )د 
 69,563,984           المركز المالي   بيان 

 

         ════════ 

 المقبولة. عمالأل% تقريباً من ا96ة جوهرية لمخاطر إعادة التامين حيث أنها تحتفظ بنسبة ال تتعرض الشركة بصور
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 القيمة العادلة  قياس  - 19
 

  لوبات الشركة: قياس القيمة العادلة لموجودات ومطيمثل الجدول التالي الجدول الهرمي ل
  

  :2020ديسمبر  31ما في ي لقياس القيمة العادلة للموجودات كالهرمة للجدول يفصاحات الكماإل
  

  جمالي اإل  2020

األسعار المعلنة في  
ة  نشط  أسواق

 )1(المستوى 

  خالت هامة مد 
غير ملحوظة  

 )3(المستوى 
  نار كويتيدي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     العادلة  موجودات مقاسة بالقيمة
     حة للبيع اات مالية متموجود

     - 5,587,547 5,587,547  مسعرة  أسهم  
 53,315     - 53,315  غير مسعرة  أسهم  
 2,978,566     - 2,978,566  صناديق مدارة   
  ────── ────── ────── 
  8,619,428 5,587,547 3,031,881 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

                

 جمالي اإل  2019

ة في ار المعلنعاألس
نشطة   أسواق

 )1(المستوى 

    مدخالت هامة
غير ملحوظة  

 )3(المستوى 
  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

     مة العادلة  ودات مقاسة بالقيموج
     موجودات مالية متاحة للبيع 

     - 5,921,003 5,921,003  مسعرة  أسهم  
 89,561     - 89,561  ير مسعرة غ أسهم  
 3,362,165     - 3,362,165  ة دارصناديق م  
  ────── ────── ────── 
  9,372,729 5,921,003 3,451,726 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

  
قياس االستثمار في األ المدارة غير    سهميتم  المسعرة والصناديق  العادلة في نهايةغير  بالقيمة  فترة تقارير    المسعرة  كل 

باستثنا مال من  ءية  القيمةها  المدرج  في  االنخفاض  ناقصاً  استناداً بالتكلفة  المسعرة  غير  المدارة  الصناديق  تقييم  يتم  إلى    . 
  وقية المفصح عنها في بيان المحفظة المقدم من قبل مدراء الصناديق.القيمة الس أو   صلصافي قيمة األ

  

يباً  الدائنين اآلخرين والقروض تساوي تقر ن ونين اآلخرييلنقد والمدالبنوك والودائع وا  أن األرصدة لدىإلى    ةدارانتهت اإل
  دوات.، وذلك بسبب فترات االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدفتريةقيمتها ال

  
الق مقابلتدرج  بالمبلغ الذي يمكن  للموجودات والمطلوبات المالية  بين أطراف ه مبادلة األداة في معاملة حالية  يمة العادلة 

 التصفية. أو  ع الجبريلبيية بخالف ارمعاملة تجاراغبة في 
  

للسن في  بالنسبة  المنتهية  القيم2020ديسمبر    31ة  قياسات  بين  تحويل  أي  هناك  يكن  لم  الم،  من  العادلة    1ستوى  ة 
  .  3والمستوى  2والمستوى 

  

    لة.قيمة العادلالمسجلة با 3مالية من المستوى االفتتاحي والختامي للموجودات ال يوضح الجدول التالي مطابقة الرصيد
  

  2019  2020  موجودات مالية متاحة للبيع
  دينار كويتي    دينار كويتي   
    

 3,477,921 3,451,726  يناير   1كما في  
 (1,340) (4,614)  في بيان الدخل    ة مسجل   ة محقق  خسارة 

 7,629 (217,176)  خرى ات الشاملة األيرادفي اإل  المسجل الربح  (الخسارة)  
 (32,484) (198,055)  ت التسويابيعات والمالمشتريات وصافي 

  ────────── ────────── 

 3,451,726 3,031,881  ديسمبر   31كما في 
  ══════════ ══════════ 

  

التأثير   بيانإن  المخاط  الشاملالدخل    على  متغيرات  كانت  إذا  مادياً  القليس  لتحديد  المستخدمة  الصلة  ذات  ا ر  لعادلة  يمة 
  %.5 متغيرة بنسبة ير المسعرةق المدارة غللصنادي
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 ةمحتملالتزامات رأسمالية ومطلوبات  - 20
 

مستقبلية تتعلق بشراء موجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ   رأسمالية التزامات ماليةال البيانات اريخ تكما في كان لدى الشركة 
(دين  186,288 كويتي  كو  265,107  :2019ار  بمبلغمحتملومطلوبات  يتي)  دينار  (دينار    50,564  ة    :2019كويتي 
    .بنوكلأحد ادينار كويتي) فيما يتعلق بخطابات اعتماد ممنوحة من قبل  742,407

  

 ينو عقود تأجير مستقبلية مد - 21
 

غير  أجير  عقود ت  وهذه العقود هي ).12إيضاح  دخلت الشركة في عقود تأجير عقارات تجارية على عقارها االستثماري (
 ة التأجير. من فترسنوات  5إلى  2من ويتبقى  غاءلقابلة لإل

 

كما    وديسمبر ه  31كما في    لغاءر قابلة لإلتأجير تشغيلي غي  إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود
 يلي:

 2020  
  دينار كويتي 

2019  
  دينار كويتي  

   

 551,800 614,718  الل سنة واحدةخ
 450,376 194,504  مس سنوات  تزيد عن خة واحدة ولكن العد سنب
 ──────── ──────── 

 809,222 1,002,176 
 ════════ ════════ 

 

  ة رأس المالإدار - 22
 

أهداف وسياسات وأسلوب   الشركة بوضع  التالية بهدف  إدارقامت  المال  التي تؤثر على مركزها إدارة رأس  المخاطر    ة 
 لي:  الما

  

المالي للشركة عن طريق توفير درجة من األمان لحاملي الوثائق   من االستقرارى المطلوب  على المستو  ةالمحافظ ⊲
 مين.الرقابية والمساهوالجهات 

األ ⊲ وتطوير  المال  رأس  تخصيص  المال  عمالفعالية  رأس  من  الناتجة  العوائد  أن  التأكد  تفي    عن طريق  المستخدم 
  ال والمساهمين.الم بمتطلبات مقدمي رأس

 الل الحفاظ على مركز السيولة القوي. المالية من خى المرونة المحافظة عل ⊲
 .عمالاة المخاطر المتضمنة في األلمطلوبات مع مراعالتنسيق بين معلومات الموجودات وا ⊲
األ ⊲ نمو  لدعم  المالي  المركز  قوة  على  و  عمالالمحافظة  واالجديدة  الوثائق  حاملي  بمتطلبات  الرقابية  لجهاالوفاء  ت 

 ساهمين. موال
على  الم ⊲ االئحافظة  األالتصنيف  أهداف  لدعم  الجيدة  المال  رأس  ومعدالت  المرتفع  أع  عمالتماني  قيمة وتحقيق  لى 

 ن.للمساهمي
 

افظة على  للمح صادية.االقتالظروف  في  تغيرات  الة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء  إدارتقوم الشركة ب
 جديدة.  أسهم إصدارأو  المساهمينإلى  عات توزيعات األرباحتعديل مدفووم الشركة بتعديله، قد تقأو  الهيكل رأس الم

 

رأ المال منيتكون  بمحقو  س  الشركة  بمساهمي  الخاصة  الملكية  في  56,827,605بلغ  ق  كويتي كما  ديسمبر    31  دينار 
  كويتي).  دينار 53,380,451 :2019( 2020

 

  31و  2020ديسمبر    31ل السنتين المنتهيتين في  جراءات خالاإلأو    اساتالسيأو    في األهداف  م يتم إجراء أي تغيراتل
     .2019ديسمبر 

  

   19- كوفيد - 23
 

تقديرات  ،2020مارس    11في   العالمية    أشارت  الصحة  ف  حولمنظمة  (ك كوريروس  تفشي  تصنيفه إلى    )19- فيدوونا 
عوامل   عدةل  نظراً   2020س  مارإلى    يربين يناما    فترةالفي  بشكل كبير  أسعار النفط    انخفضت  ذلك،إلى    افة. باإلضوباءالب

الشركات    ،لذلكسياسية واقتصادية. ونتيجة   مات  للقرارات التي اتخذتها الحكوطبقا    العمالءا في حركات  فاضً انخشهدت 
  .العامةالمرافق إغالق المرافق الترفيهية ولسفر وا ةركحلت مؤقاليق تعلبال

  



 

  ع.  م.ك.التأمين الكويتية ش. شركة إعادة
  

  لية ت حول البيانات الماإيضاحا
 2020ديسمبر  31 منتهيةوللسنة ال كما في

 

  

50  
 

 

 تتمة)(  19- كوفيد - 23
 

التشريعية والرقابية المستقلة ركزي والهيئات  المالحكومة والبنك    كل من  قامت،  19- دكوفي لوباءر السلبي  يثلتأاتخفيف  لو
لدعم  توج  إصدارو  يرتداب   باتخاذ  خرىاأل بشكل    التجارية  عمالاأليهات  ذلكبم  عام،واالقتصاد  في    المواعيد  تمديد  ا 
األ  سيريوت  نهائية،ال ما  عمالاستمرار  خالل  لتجارية  االالتن  على    وتخفيفاعي  جتمباعد  في  االئالضغط  والسيولة  تمان 
  .الدالب

  

تعتبر جوهرية حيث   الظروف  البيئأثرت  إن هذه  االقتصادعلى  تعبيئة  ية وة  التي  الشركة.  المخاطر  فيها    يستمر كما  مل 
  .للتحدياتمجتمع في ذلك استجابة الحكومة والا مب، لسريعا تصاعدفاقم والالت في الوضع

  

الذالتقييإلى    ادًااستن ما  أي 19- يدفكو روسيفتفشي    عنلم ينتج  ف  ة،داراإلته  أجري  م  التأثيرات   جوهري  يلتأثير  بخالف 
  . اآلن حتى البيانات الماليةفي  لة المسج

  

التي ال يمكن    تقبليةالتطورات المسإلى    منهما  كل  يستندو،  19- كوفيدائحة  جتأثير  ة  ومدمن حجم  تيقن  العدم    ستمري  ،ولكن
  في تاريخ   المالية  البيانات  بعد تاريخ  لهذا التأثير  منهال يمكن إجراء تقدير موثوق    ،ولذلك.  رحلةهذه المفي  ؤ بها بدقة  التنب

   .البيانات المالية التصريح بهذه
 
  

  
  

  
  
 

 


