
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

     

 الشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  
 

 )غير مدققة(  2021مارس   31
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  المجمعة المالية المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات 

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

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

تغيرات في حقوق الملكية الوالدخل والدخل الشامل  اتوبيان 2021 مارس 31كما في  ا معًا بـ "المجموعة"(التابعة )يشار إليه

هي المسؤولة    األم  إن إدارة الشركة أشهر المنتهية بذلك التاريخ.    الثالثةلفترة  المتعلقة به    ة المجمع  ةالمكثف  ةالمرحليالنقدية    التدفقاتو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

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

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

 األم لنظام األساسي للشركةلعقد التأسيس ولأو ، ا والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذيةالحقة له، والتعديالت ال 2016لسنة  1

على نشاط  اً مادي اً وجه قد يكون له تأثير على 2021مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةفترة خالل  ،والتعديالت الالحقة لهما 

   أو مركزها المالي. األم الشركة
 

 7لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  ،نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا

على وجه   2021مارس  31في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2010لسنة 

 ون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.قد يك

 

 

 

 

 

 

 
  

 وليد عبدهللا العصيمي  

 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 الكويت
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  بيان الدخل

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  مارس   31

  2021 2020  
  دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح  

     ات:يراداإل

  33,991,305 40,048,249  مجمل األقساط المكتتبة

  (5,826,772) (6,625,062)  أقساط مسندة لمعيدي التأمين 

 
 ─────── ───────  

  28,164,533 33,423,187  صافي األقساط المكتتبة

  (12,935,125) (15,671,329)  الحركة في أقساط غير مكتسبة  

  ─────── ───────  

  15,229,408 17,751,858  صافي األقساط المكتسبة 

  1,682,069 1,791,979  ات عموالت من عمليات إعادة التأمين المسندة إيراد

  77,610 -  رسوم إصدار وثائق 

  2,086,413 2,475,480 5 ات استثمارإيراد

  190,608 185,197  ات تأجير من عقارات استثماريةإيراد

  99,462 138,313  أخرىات إيراد

  ─────── ───────  

  19,365,570 22,342,827  ات يراداإل  إجمالي

  ─────── ───────  

     المصروفات: 

  (10,736,975) (14,398,188)  صافي التعويضات المتكبدة 

  (2,791,941) (3,485,195)  عموالت وتكاليف حيازة أقساط

  253,000 3,382,000  االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على الحياةالحركة في 

  (272,792) (162,952)  استحقاق وإلغاءات وثائق التأمين على الحياة 

  (22,198) (13,441)  مصروفات تشغيل عقارات استثمارية

  (1,741,491) (2,604,004)  ية إدارمصروفات 

  (734,700) (270,000) 6 موجودات مالية متاحة للبيعخسارة انخفاض قيمة 

  ─────── ───────  

  (16,047,097) (17,551,780)  المصروفات   إجمالي

  ─────── ───────  

  3,318,473 4,791,047  شركات زميلة  نتائج  الربح قبل الحصة في 

  - (87,198)  خسارة من بيع استثمار في شركة زميلة  

  378,148 (1,016,364)  حصة في نتائج شركات زميلة

  ─────── ───────  

وضريبة دعم العمالة   قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  ربح الفترة 
  والزكاة  الوطنية

 

3,687,485 3,696,621  

     

  (32,102) (36,100)  للتقدم العلميحصة مؤسسة الكويت 

  (89,727) (95,040)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  (35,891) (38,016)  الزكاة

  ─────── ───────  

  3,538,901 3,518,329    الفترة ربح  

  ═════════ ═════════  

     الخاص بـ: 

  3,295,566 3,663,836  مساهمي الشركة األم

  243,335 (145,507)  الحصص غير المسيطرة

  ─────── ───────  

  3,518,329 3,538,901  

  ═════════ ═════════  

  فلس  15.21 فلس  16.91 3 ربحية السهم األساسية والمخففة 

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

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  مارس   31

 ات إيضاح  
2021 

 دينار كويتي

2020 

  دينار كويتي 

     

  3,538,901 3,518,329  ربح الفترة 

     

     ات )خسائر( شاملة أخرى إيراد

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

     

     موجودات مالية متاحة للبيع: 

  (5,068,951) 834,886  ربح )خسارة( غير محققة خالل الفترة 

انخفاض  خسائر نتيجة المجمعالمرحلي المكثف  بيان الدخلإلى  دراجاإلإعادة 

  734,700 270,000 6 قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

بيع موجودات  نتيجة  المجمعالمرحلي المكثف  بيان الدخلإلى  تصنيفالإعادة 

  (796,439) (864,530) 5 مالية متاحة للبيع

 

 ─────── ───────  

  (5,130,690) 240,356  من موجودات مالية متاحة للبيع( الخسائراألرباح ) صافي

     

     تحويل عمالت أجنبية: 

  539,080 (205,281)  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  4,877 128,793  حصة في فروق تحويل عمالت أجنبية لشركات زميلة

  ─────── ───────  

  543,957 (76,488)  صافي تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

     

  (4,586,733) 163,868  شاملة أخرى للفترة ( خسائرات )إيراد

  ─────── ───────  

  (1,047,832) 3,682,197  الشاملة للفترة    )الخسائر(ات  يراداإل  إجمالي

 
 ═══════ ═══════  

     الخاص بـ: 

  (1,239,266) 3,859,940  مساهمي الشركة األم    

  191,434 (177,743)  الحصص غير المسيطرة  

  ─────── ───────  

  3,682,197 (1,047,832)  

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

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 رأس

 المال 
 احتياطي
  إجباري

 احتياطي 
 اريياخت

 احتياطي 
 اختياري خاص

  أسهم
 خزينة

 احتياطي 
 خزينة أسهم

 ةاحتياطي القيم
 العادلة

 احتياطي
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 أرباح
 مرحلة

 احتياطي 
 الفرعي جمالياإل آخر 

 الحصص 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

              

 125,533,426 10,938,335 114,595,091 137,818 30,815,016 56,291 6,390,223  1,474,675 (1,278,932) 16,000,000 20,000,000 20,000,000 21,000,000 )مدققة(   2021يناير  1كما في 

 3,518,329 (145,507) 3,663,836 - 3,663,836 - - - - - - - - ربح الفترة  

 163,868 (32,236) 196,104 - - (205,281) 401,385 - - - - - - )خسائر( شاملة أخرى  إيرادات 

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

ات )الخسائر(  يراداإل إجمالي 

 الشاملة للفترة  
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

401,385 

 

(205,281) 

 

3,663,836 

 

- 

 

3,859,940 

 

(177,743) 

 

3,682,197 

  إيضاحتوزيعات رباح نقدية )

14 ) - - - - - - - - (5,159,450) - (5,159,450) (76,045) (5,235,495) 

 - - - - (1,050,000) - - - - - - - 1,050,000 (  14  إيضاحمنحة ) أسهمإصدار 

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

 123,980,128 10,684,547 113,295,581 137,818 28,269,402 (148,990) 6,791,608  1,474,675 (1,278,932)  16,000,000  20,000,000  20,000,000 22,050,000 2021مارس  31كما في 

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

              

 
 رأس

 المال 

 احتياطي
  إجباري

 احتياطي 
 اختياري

 احتياطي 
 اختياري خاص

  أسهم
 خزينة

 احتياطي 
 خزينة أسهم

 ةاحتياطي القيم
 العادلة

 احتياطي
 تحويل 

 عمالت أجنبية 

 أرباح
 مرحلة

 احتياطي 
 الفرعي جمالياإل آخر 

 الحصص 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

              

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

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

  شاملة أخرىات إيراد)خسائر( 

     -     -     -     -     -     - للفترة

 

(5,073,912) 

 

539,080 -     -     

 

(4,534,832) 

 

(51,901) 

 

(4,586,733) 

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

ات  يراد )الخسائر( اإل إجمالي 

     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

 

(5,073,912) 

 

539,080 

 

3,295,566 -     

 

(1,239,266) 

 

191,434 

 

(1,047,832) 

التغير في نسبة الملكية في شركة 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة 

 

2,007 

 

2,007 

 

(4,913) 

 

(2,906) 

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

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

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(المجمع بيان التدفقـات النقديـة المرحلي المكثف 

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31 

  2021 2020 
 دينار كويتي   دينار كويتي   ات إيضاح 

    أنشـطة التشغيل  

 قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية ربح الفترة
 3,696,621 3,687,485   والزكاة

    بصافي التدفقات النقدية: ربح الفترة تعديالت لمطابقة 

 70,520 63,179  استهالك ممتلكات ومعدات    

 (378,148) 1,016,364  حصة في نتائج شركات زميلة  

 - 87,198  خسارة من بيع استثمار في شركة زميلة  

 (796,439) (864,530) 5 ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 734,700 270,000 6 خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (1,061,032) (915,814) 5 ات فوائد من سندات وودائع محددة األجل إيراد

 (184,779) (653,818) 5 ات توزيعات أرباح إيراد

 70,694 249,389  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 ──────── ──────── 
  2,939,453 2,152,137 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:  

 (9,718,373) (10,995,977)  مدينة ناتجة من عقود إعادة التأمين واقساط مستحقة  أرصدة

 (325,649) 3,410,774  حصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية

 8,799,335 12,389,883  تأمين مستحقة أرصدةأقساط و

 (3,399,283) (4,552,057)  مدينة أخرى أرصدةمدينون و

 14,502,198 12,378,790  صافي التغير في مطلوبات عقود التأمين وإعادة التأمين 

 (7,509,842) (10,740,844)  دائنو التأمين وإعادة التأمين

 845,375 (1,271,934)  دائنة أخرى أرصدةدائنون و

 (87,144) (124,616)  أقساط مقبوضة مقدما   
  ──────── ──────── 

 5,258,754 3,433,472  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات صافي 

 (7,157) (15,507)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة    
  ──────── ──────── 

 5,251,597 3,417,965  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  
  ──────── ──────── 

    االستثمار أنشطة 

 (93,013) (19,725)  شــراء ممتلكات ومعدات 

 (1,615,139) (2,430,512)  شراء موجودات مالية متاحة للبيع

 2,264,875 2,950,902  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

     - 404,520  متحصالت من استثمار في شركات زميلة

     - 153,195  الخسائرأو  بالقيمة العادلة من خالل األرباحمتحصالت من استثمار مدرج 

 (2,000,000) -  شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

     - 3,486,276  متحصالت من بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

 4,999 11,999  الحياةصافي الحركة في قروض مكفولة بضمان حاملي وثائق التأمين على 

 (3,772,526) (12,147,879)  ل  ودائع محددة األج 

 49,962 582,568  توزيعات أرباح مستلمة

     - 64,843  توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في شركات زميلة  

     - 935,764  توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في شركة تابعة  

 632,321 648,294  ات فوائد على سندات وودائع محددة االجل مستلمة  إيراد

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

 (4,531,427) (5,359,755)  أنشطة االستثمار  الناتجة من صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
  ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

 (14,811) (23,584)  توزيعات أرباح مدفوعة
  ──────── ──────── 

 (14,811) (23,584)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
  ──────── ──────── 

 (77,655) (3,755)  تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  ──────── ──────── 

 627,704 (1,969,129)  الزيادة في النقد والنقد المعادل )النقص( صافي 

 7,284,987 9,802,900 4 يناير  1في كما النقد والنقد المعادل 
  ──────── ──────── 

 7,912,691 7,833,771 4 مارس  31في كما النقد والنقد المعادل 
  ════════ ════════ 
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  معلومات حول الشركة 1
  

  1961 لسنة  24قانون شركات ووكالء التأمين رقم ل وفقا   1962تم تسجيلها في عام هي شركة مساهمة كويتية األم الشركة 
وإعادة التأمين بمختلف أنواعها طبقا لما هو  أنشطة التأمينبصورة رئيسية األم  الشركة وتزاول والتعديالت الالحقة له.

ابر شارع أحمد الج هو للشركة األم الرئيسي المسجل  المكتبوان . إن عنمنصوص عليه في النظام األساسي للشركة األم
 الكويت.  ،13017الصفاة  ، 1602 .ب ص.وعنوانها البريدي المسجل هو 

 

 "(األم للشركـة األهليـة للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة المرحلية المكثفة المجمعةتم التصريـح بإصـدار المعلـومات الماليـة 
البحرين  -  )مقفلة( لقابضة ش.م.ب. االتحاد التجاري ا، وشركة ش.م.ك.ع. إعادة التأمين الكويتية شركة  –التابعة  شركاتها و

مايو   11 ة بتاريخداراإلمجلس  من قبل  2021مارس  31أشهر المنتهيـة فـي  الثالثة لفترة "المجموعة"( بـ )يشار إليها معا  
2021 . 

 

 اجتماع  في  مساهمي الشركة األممن قبل    2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المجمعة للمجموعة  تم اعتماد البيانات المالية
   . 2021مارس  23بتاريخ  المنعقدالجمعية العمومية السنوية 

 

)"قانون تنظيم  2019لسنة  125مرسوم القانون رقم موجب ب 2019سبتمبر  1 بتاريخقانون التأمين الجديد إصدار تم 
الالئحة التنفيذية للقانون الجديد  إصدارتم و. 1961لسنة  24قانون شركات التأمين رقم الذي تم بموجبه إلغاء التأمين"( 

من  2 . ووفق ا للمادة رقم2021مارس  21في الجريدة الرسمية بتاريخ ونشرها  2021مارس  11المعدل الصادر بتاريخ 
 لقانون الجديد المعدل.ل لالمتثالالالئحة التنفيذية  إصدارمن تاريخ بدء  الالئحة التنفيذية، فإن الشركات لديها سنة واحدة 

 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في و عداداإلأساس  2
 

وفقا  لمعيار المحاسبة   2021مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثةلفترة    المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية    إعدادتم  ي
 ".ةالمرحلي ةرير الماليا "التق 34الدولي 

 

 العملة الرئيسية للشركة األم. الذي يمثلتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي ي
 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمعة  
وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية   ها إعدادتم كاملة 

االستحقاقات العادية   تتضمنة أنه تم إدراج كافة التعديالت التي  دار. ترى اإل2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في  
ال تعبر   2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج التشغيل لفترة 

 . 2021ديسمبر  31في بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي 
 

 المجموعةمعايير جديدة وتفسيرات وتعديالت مطبقة من قبل  2.1
 

البيانات   إعدادالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في    إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة في  
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري ، 2020ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ا من   در ولكن لم يسر بعد. ا تعديل صأو  تفسيرأو  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار2021يناير  1اعتبار 
 

إال أنه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية  2021تفسيرات ألول مرة في سنة تسري العديد من التعديالت وال
 المكثفة المجمعة للمجموعة.  

 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    -2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

مرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم استبدال  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية ال
 معدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.

 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية: 
 

  بصورة مباشرة لعملية  تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة أو  مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية
 اإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.

    تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط
 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

  يم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تقد
 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 

 

للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
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 )تتمة( والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة عدادأساس اإل 2
 

 سارية ولكن لم تسر بعد معايير  2.2
 

موعة صدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة للمج إإن المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ 

 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.  أدناه. تنوي المجموعة موضحة 
 

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

جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن يسري، يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

  17. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 2005الصادر في سنة  عقود التأمين 4المالية محل المعيار الدولي للتقارير  17

على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع 

ت واألدوات المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية. تسري  المنشآت التي تصدر هذه العقود وكذلك بما يخضع لبعض الضمانا 

هو تقديم نموذج محاسبي لعقود   17استثناءات محدودة لنطاق التطبيق. والهدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية 

المعيار الدولي للتقارير التأمين يتميز بأنه األكثر إفادة وتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن 

عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار الدولي إلى  والتي تستند بصورة كبيرة 4المالية 

 نموذجا  شامال  لعقود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة. 17للتقارير المالية 
 

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

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

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

  1بعد أو  على فترات المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التي تبدأ في 17المالية يسري المعيار الدولي للتقارير 

مع ضرورة إدراج المبالغ المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم المنشأة أيضا  بتطبيق المعيار   2023يناير  

  المجموعة ستقوم ألول مرة.  17المعيار الدولي للتقارير المالية قبل تاريخ قيامها بتطبيق أو  في 9الدولي للتقارير المالية 

 .بتطبيق هذه التعديالت عند سريانها 
 

  ربحية السهم األساسية والمخففة          3
 

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

التي سيتم  القائمة العادية  سهمالعادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األ سهم على المتوسط المرجح لعدد األ
عادية. وحيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن   أسهمإلى  العادية المخففة المحتملة سهمإصدارها عند تحويل كافة األ

 ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.  

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  مارس    31

 2021 
 )معاد إدراجه(

2020  
    

  3,295,566 3,663,836 )دينار كويتي(  ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم

 

──────── ────────  
    

 

  أسهم  أسهم 
    

  216,696,640 216,696,640 *العادية القائمة خالل الفترة  سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

 ──────── ────────  

  فلس  15.21 فلس  16.91 )فلس(  ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ═════════ ═════════  
 

 الخزينة خالل الفترة. أسهمتأثير المتوسط المرجح للتغيرات في  سهمالمتوسط المرجح لعدد األ* يراعي 
 

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

 إيضاح) 2021الصادرة في سنة منحة ال أسهم بحيث تعكس تأثير تم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة المقارنة 
14 .) 
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 النقد والنقد المعادل  4

 

  )مدققة( 

 

 مارس  31 ديسمبر 31 مارس 31

 

2021 2020 2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
    

 80,403,431 97,417,842 109,261,121 ودائع محددة األجل  

 7,912,691 9,498,300 7,833,771 لدى البنوك ونقد أرصدة

 
──────── ─────── ─────── 

 117,094,892 106,916,142 88,316,122 

    النقد والودائع قصيرة األجل 

ثالثة ودائع محددة األجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 (80,403,431) (97,113,242) (109,261,121) أشهر

 
──────── ─────── ─────── 

 7,912,691 9,802,900 7,833,771 النقد والنقد المعادل 

 ════════ ═══════ ═══════ 

 

 دينار كويتي   110,000 : 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 110,000 ودائع محددة األجل بمبلغ رهنتم 

 ضمانات. الللوفاء بمتطلبات تأمين دينار كويتي( ك  900,090: 2020 مارس 31و
 

المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتتقارب بصورة معقولة القيمة العادلة في تاريخ  أعالهعنها المفصح إن القيمة الدفترية 

 .  المجمعة
 

 ستثماراالات إيراد 5

 

 المنتهية في الثالثة أشهر  
 مارس   31

 

 2021   2020    
  دينار كويتي دينار كويتي 
    

  796,439 864,530 ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

  1,061,032 915,814 ات فوائد على سندات وودائع محددة االجل إيراد

  184,779 653,818 ات توزيعات أرباحإيراد

  44,163 41,318 ات من صناديقإيراد

 
─────── ───────  

 
2,475,480 2,086,413  

 
═══════ ═══════  
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 موجودات مالية متاحة للبيع       6

   
   مارس  31

2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 
   مارس   31

2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    مالية محلية:    أوراق 

 18,486,698 20,614,153 22,126,923 مسعرة  

 3,677,839 3,127,839 3,127,839 غير مسعرة  

 ─────── ─────── ─────── 

 25,254,762 23,741,992 22,164,537 

 ─────── ─────── ─────── 

    مالية أجنبية:    أوراق 

     -     - 1,789 مسعرة  

 11,882,841 11,212,989 11,251,897 غير مسعرة  

 

─────── ─────── ─────── 

 

11,253,686 11,212,989 11,882,841 

 

─────── ─────── ─────── 

    صناديق مدارة 

 432,471     -     - مسعرة 

 16,044,792 17,004,248 15,792,179 غير مسعرة

 293,715 293,715 293,715 سندات

 
─────── ─────── ─────── 

 
16,085,894 17,297,963 16,770,978 

 
─────── ─────── ─────── 

 
52,594,342 52,252,944 50,818,356 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

ة بإجراء مراجعة لموجوداتها المالية المتاحة للبيع لتقييم ما إذا كانت قد تعرضت دار، قامت اإل2021مارس  31كما في 

 دينار كويتي   270,000 تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ ،وبالتالي .في القيمة ألي انخفاض

الدخل المرحلي ( في بيان دينار كويتي 734,700 :2020 مارس 31دينار كويتي و 4,610,526 :2020ديسمبر  31)

 . للفترة المنتهية بذلك التاريخ المجمع المكثف
 

 رأس المال          7
 

 فلس   100سهم قيمة كل منه  220,500,000 والمدفوع بالكامل مـن والمصـدر بهيتكون رأس المال المصرح 

 (. فلس للسهم 100بقيمة  سهم  200,000,000: 2020 مارس 31سهم و 210,000,000 :2020ديسمبر  31)
 

 احتياطي اختياري خاص 8
 

 ، وافقت الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة األم على تحويل مبلغ2021مارس  23في 

 االحتياطي االختياري الخاص.إلى  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  ربحدينار كويتي من  1,000,000
 

 خزينة ال أسهم 9

 
   مارس  31

2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 
   مارس   31

2020 
    

 3,449,275 3,622,000 3,803,360 الخزينة أسهم عدد 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 1.72 1.72 1.72 المصدرة )%(  سهم نسبة األ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

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

 1,347,221 1,651,632 1,951,124 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  الخزينة  أسهم 9
 

 :2020  مارس  31دينار كويتي و  1,278,932:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  1,278,932  مبلغاالحتياطيات ب  تم تحديد

  سهمألعلى مدى فترة الحيازة  غير قابل للتوزيع  المحتفظ بها كمبلغ  الخزينة    أسهمدينار كويتي( بما يعادل تكلفة    1,278,932

 .، طبقا  لتعليمات هيئة أسواق المالالخزينة
 

  2021مارس  31المنتهية في  للفترةفلس للسهم  454 الشركة األم سهم جح لسعر السوق ألالمتوسط المر يبلغ

 فلس للسهم(.  426: 2020 مارس 31فلس للسهم و 426: 2020ديسمبر  31)
 

 ةمحتملومطلوبات التزامات رأسمالية  10
 

 التزامات  10.1

دينار  3,930,179 متاحة للبيع بمبلغال ستثماراتبعض اال، كان لدى المجموعة التزامات تتعلق ب2021مارس  31كما في 

 . (دينار كويتي 5,002,771 :2020 مارس 31و دينار كويتي 4,314,239 :2020ديسمبر  31كويتي )
 

 مطلوبات محتملة  10.2

 دينار كويتي 1,498,436 بمبلغ ، قدمت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات بنكية 2021مارس  31كما في 

وال يتوقع أن ينشأ عنها أي  دينار كويتي( 792,716 :2020 مارس 31دينار كويتي و 1,467,106 :2020ديسمبر  31)

                                         التزامات مادية.
 

              عالقة ذات طراف إفصاحات األ 11
 

التي شركات الو للمجموعةة العليا داروموظفي اإلة دارالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإل مثل األطراف ذات عالقةي

. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه  ا  ملموس ا  تأثيرأو  ة مشتركةيمارسون عليها سيطرأو  يسيطرون عليها 

 .ةدارومجلس اإل األم ة الشركةإدارالمعامالت من قبل 
 

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

 أشهر المنتهية في   الثالثة  فترة
 2021مارس  31

ة  دارموظفو اإل
العليا وأعضاء  

 ةدارمجلس اإل

 
 شركات  

 زميلة
 مساهمو  

 جمالياإل أخرى الشركة األم 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 366,000 3,175 327,533 28,887  6,405 مجمل األقساط 

 352,634 - 275,678 76,956 - تعويضات متكبدة  
      

 أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
 2020 مارس 31

ة  دارموظفو اإل
العليا وأعضاء  

 ة دارمجلس اإل

 
 شركات  
 زميلة 

 مساهمو  
 جمالي اإل أخرى  الشركة األم

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

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

 77,900     - 25,268 52,632     - تعويضات متكبدة  
 

 هي كما يلي:المجمع في بيان المركز المالي المرحلي المكثف  المدرجةلدى أطراف ذات عالقة  رصدةإن األ
 

 2021مارس  31

ة  دارموظفو اإل
العليا وأعضاء  

 ةدارمجلس اإل

 
 شركات  

 زميلة
 مساهمو  

 جمالياإل أخرى الشركة األم 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 2,413,398 6,337 2,075,684 306,987 24,390 تأمين مستحقة أرصدةأقساط و

 4,649 - 4,649 - - دائنة أخرى أرصدة
 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31

ة  دارموظفو اإل
العليا وأعضاء  

 ة دارمجلس اإل

 
 شركات  
 زميلة 

 مساهمو  
 جمالي اإل أخرى  الشركة األم

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 3,091,358 8,684 2,556,689 501,969 24,016 تأمين مستحقة أرصدةأقساط و

 2,089     - 2,089     -     - دائنة أخرى  أرصدة

 
  



 التابعة  شركاتهاالشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و
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               )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة 11
 

 2020 مارس 31

ة  دارموظفو اإل
العليا وأعضاء  

 ة دارمجلس اإل

 
 شركات  
 زميلة 

 مساهمو  
 جمالي اإل أخرى  الشركة األم

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 2,808,241 5,157 2,497,414 285,370 20,300 تأمين مستحقة أرصدةأقساط و

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

 ا: ة العليدارموظفي اإل مكافأة
 

 ة العليا داراإل يموظف
ة العليا ممن لديهم صالحية ومسئولية تخطيط وتوجيه  دارة وموظفي اإلدارمجلس اإل ة العليا أعضاءداراإل وموظفيتضمن 

 ومراقبة أنشطة المجموعة.  

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس    31

 

 2021   2020    
  دينار كويتي   دينار كويتي  
    

  165,059 331,830 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

  19,054 101,510 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ────── ──────

── 

 

 433,340 184,113  

 ══════ ══════

══ 

 
 

  :2019دينار كويتي ) 195,350 بمبلغة دارمجلس اإل بمكافأة ألعضاءالشركة األم  أوصت، 2021 فبراير 22في 
لمساهمي الشركة األم  العمومية السنوية العادية  الجمعية  قبلمن  هذه التوصيةدينار كويتي(. تمت الموافقة على  180,680

 . 2021مارس  23في 
 

 دينار  185,495:  2019دينار كويتي )  185,495ة بمبلغ  دارعضاء مجلس اإلبمكافأة ألة الشركة التابعة  إدارمجلس    أوصى
 .2021مارس  21للشركة التابعة في الجمعية العمومية السنوية العادية  في اجتماع عليها  كويتي( وتمت الموافقة

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 12
 

   والمطلوبات المالية.المالية تتكون األدوات المالية من الموجودات 
 

 والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحتتكون الموجودات المالية من الموجودات المالية المتاحة للبيع  
والقروض المكفولة بضمان حاملي وثائق التأمين على الحياة ، والموجودات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق،  الخسائرأو  

المدينة  رصدةمدينة وحصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية والمدينين واألالتأمين ال أرصدةواألقساط و
التأمين وإعادة التأمين  أرصدةلدى البنوك والنقد. تتكون المطلوبات المالية من  رصدةاألخرى والودائع محددة األجل واأل

 الدائنة األخرى. رصدةالدائنة والدائنين واأل
 

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

 لقياس القيمة العادلة ككل:
 

  مطلوبات مماثلة؛أو   سعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات: األ1المستوى 
   هري على القيمة العادلة المسجلة  جوالتأثير  الذات    مدخالت المستوى األدنى بها : أساليب أخرى تكون جميع  2المستوى

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

 .غير ملحوظة
 

، الدفتريةعن قيمتها  ماديةوالمطلوبات المالية( ال تختلف بصورة المالية  إن القيمة العادلة لألدوات المالية )الموجودات
  :2020ديسمبر  31) دينار كويتي 7,388,855 بالتكلفة بمبلغباستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة 

 .  دينار كويتي( 9,668,418 : 2020 مارس 31دينار كويتي و 8,527,453
 

  



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

 )غير مدققة(المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إيضاح 

  2021مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 12
 

المجموعة والتي يتم قياسها وفقا الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بالنسبة للموجودات المالية لدى يوضح الجدول التالي 

  للقيمة العادلة على أساس متكرر:

 

 باستخدام قياس القيمة العادلة 

 

 أسعار معلنة  
 في أسواق نشطة 

 مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

 2021مارس  31
 جمالياإل ( 3)المستوى  ( 1)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    متاحة للبيع:موجودات مالية 

 22,128,712 - 22,128,712 مسعرة  مالية  أوراق

 7,769,279 7,769,279 - غير مسعرة مالية  أوراق

 15,307,496 15,307,496 - صناديق مدارة غير مسعرة 
 ─────── ─────── ─────── 

 45,205,487 23,076,775 22,128,712 جمالياإل
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
    الخسائر:

 753,291 753,291  - مالية غير مسعرة أوراق
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,816,900 11,816,900     - عقارات استثمارية 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 باستخدام قياس القيمة العادلة 

 

 أسعار معلنة  
 في أسواق نشطة 

 مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31
 ( 3)المستوى  ( 1)المستوى 

القيمة   إجمالي 
 العادلة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    موجودات مالية متاحة للبيع:

 20,614,153     - 20,614,153 مسعرة  مالية  أوراق

 6,625,324 6,625,324     - مالية غير مسعرة  أوراق

 16,486,014 16,486,014     - غير مسعرة مدارة صناديق 
 ─────── ─────── ─────── 

 43,725,491 23,111,338 20,614,153 جمالياإل
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 الخسائر:

   

 906,486 906,486     - مالية غير مسعرة أوراق

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,818,076 11,818,076     - عقارات استثمارية 

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

 

 باستخدام قياس القيمة العادلة 

 
 أسعار معلنة  

 في أسواق نشطة 
 مدخالت جوهرية  

  غير ملحوظة 

   2020 مارس 31
 ( 3)المستوى  ( 1)المستوى 

القيمة   إجمالي 
 العادلة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    موجودات مالية متاحة للبيع:

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

 432,471     - 432,471 صناديق مدارة مسعرة

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

 15,468,424 15,468,424     - غير مسعرة مدارة صناديق 
 ─────── ─────── ─────── 

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

أو  العادلة من خالل األرباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة 
    الخسائر: 

 922,309 922,309     - مالية غير مسعرة أوراق
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,825,402 11,825,402     - عقارات استثمارية 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 التابعة  شركاتهاللتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلية 
 

 )غير مدققة(المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إيضاح 

  2021مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

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

 

 يناير 1كما في  
 2021 

النتائج المسجلة   صافي
في بيان الدخل الشامل  

 المرحلي المكثف المجمع  

إعادة القياس المسجلة في  
بيان الدخل المرحلي  

 المكثف المجمع 

  المشتريات )المبيعات(
 بالصافي 

 مارس  31كما في  
 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 2021مارس  31
     

      موجودات مالية متاحة للبيع:

  7,769,279  1,105,047   38,908  6,625,324 مالية غير مسعرة  أوراق

  15,307,496 (1,277,331) -  98,813  16,486,014 صناديق مدارة غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 23,111,338  137,721  - (172,284) 23,076,775  

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

      الخسائر:أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  753,291 (153,195) - -  906,486 مالية غير مسعرة  أوراق

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

  11,816,900 - (1,176) - 11,818,076 عقارات استثمارية 

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



 

 التابعة  شركاتهاللتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلية 
 

 )غير مدققة(المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إيضاح 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

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

   2020يناير  1كما في  

صافي النتائج المسجلة في  
 بيان الدخل الشامل المجمع  

في   إعادة القياس المسجلة 
 بيان الدخل المجمع  

  المشتريات )المبيعات( 
   2020ديسمبر   31كما في  بالصافي 

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي  دينار كويتي  

      )مدققة(     2020ديسمبر   31

      موجودات مالية متاحة للبيع:

  6,625,324     -     - (48,185)  6,673,509 مالية غير مسعرة  أوراق

  16,486,014 (105,449) (110,296)  827,856  15,873,903 صناديق مدارة غير مسعرة  

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

 22,547,412  779,671  (110,296) (105,449) 23,111,338  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

      

 الخسائر:أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
     

  906,486     -  591     -  905,895 مالية غير مسعرة  أوراق

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

 11,818,076     - (3,302)     - 11,821,378 عقارات استثمارية 

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

 



 

 التابعة  شركاتهاللتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلية 
 

 )غير مدققة(المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إيضاح 

  2021مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 
 

 

 

17 
 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  12
 

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

 

 يناير  1كما في 
 2020 

صافي النتائج المسجلة في  
بيان الدخل الشامل  

 المرحلي المكثف المجمع  

اعادة القياس المسجلة في  
بيان الدخل المرحلي  

 المكثف المجمع  

  المشتريات )المبيعات( 
 بالصافي 

 مارس   31كما في 
 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 2020 مارس 31
     

      موجودات مالية متاحة للبيع:

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

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

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

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

      الخسائر:أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 مالية غير مسعرة  أوراق
905,895  -     16,414 - 922,309 

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

 11,825,402     - 4,024     - 11,821,378 عقارات استثمارية 

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

  31أشهر المنتهية في  الثالثةلقياس القيمة العادلة خالل  3المستوى أو إلى  منأي تحويالت لقياسات القيمة العادلة خالل الفترة ولم يكن هناك  2والمستوى   1لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 .2021مارس 



 

 التابعة  شركاتهاللتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلية 
 

 )غير مدققة(المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة إيضاح 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 12
 

   :2021مارس  31كما في للتقييم  المستخدمة المدخالت الجوهرية غير الملحوظة تفاصيلفيما يلي 
 

 سلوب التقييم  أ 

 المدخالت الجوهرية  
 القيمة العادلة  إلى  حساسية المدخالت  النطاق  غير الملحوظة  

     

 مالية غير مسعرة  أوراق

إلى  السعر

 % 10 التسويق  ضعفلخصم ال القيمة الدفترية

% في معدل  10الزيادة )النقص( بنسبة إن 

  السيطرة ضعف لضعف التسويق والخصم 

في القيمة  الزيادة )النقص( إلى   ؤدي ت س

 .دينار كويتي   ألف  668العادلة بمبلغ 

  

 

القيمة إلى  مضاعف السعر

المستمد من األسعار الدفترية 

المعلنة للشركات المناظرة الذي 

يتم تعديله بما يعكس تأثير 

 % 10 المالية  وراقاألضعف تسويق 

% في  10إن الزيادة )النقص( بنسبة 

  السوق المعدل للشركات المناظرة مضاعف 

الزيادة )النقص( في  إلى  ؤدي ت سوف 

  ألف  668القيمـــــة العادلــــة بمبلــــغ 

  . ي يتدينار كو 

     

 صناديق مدارة غير مسعرة 

صافي قيمة 

الموجودات  

 % 10 التسويق لضعفالخصم  المعدلة

% في معدل  10إن الزيادة )النقص( بنسبة 

الخصم بما يعكس ضعف التسويق سوف  

في القيمة الزيادة نقص( ال)إلى  تؤدي

 ألف دينار كويتي. 1,609العادلة بمبلغ 
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 القطاعات  معلومات   13
 

 ، والتأمين على الحياة والتأمين الطبيالعامة تأمين المخاطر: قابلة لرفع التقارير عنها قطاعات  4منتجاتها وخدماتها ولديها إلى  أعمال استنادا وحداتمن خالل المجموعة تعمل ة، داراإلألغراض 
 :لدى المجموعة القابلة لرفع التقارير عنها والموجودات والمطلوبات للقطاعات  والنتائج اتيراديعرض الجدول التالي معلومات اإل .واالستثمار وإعادة التأمين

 

  ةتأمين المخاطر العام 2021مارس  31

 الحوادث البحري والطيران  
 

 الحريق 
التأمين على الحياة  

 غير موزعة  االستثمار إعادة التأمين  والتأمين الطبي 
 
 جمالياإل

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

 22,342,827 138,313 2,660,677 15,024,166 801,265 353,491 2,191,354 1,173,561 ات القطاعإيراد

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

 3,687,485 (52,750) 340,745 1,907,316 13,428 170,411 634,887 673,448 نتائج القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
التأمين على الحياة  

 االستثمار إعادة التأمين  والتأمين الطبي 
 تأمين 

 جمالياإل المخاطر العامة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
      

 341,095,019 39,068,320 109,337,897 177,415,075  15,273,727  الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 217,114,891 50,517,740 1,724 121,931,553  44,663,874 المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القطاعات )تتمة( معلومات  13
 

  ة تأمين المخاطر العام  )مدققة(:  2020ديسمبر  31

 الحوادث  البحري والطيران  
 

 الحريق 
التأمين على الحياة  

 غير موزعة  االستثمار  إعادة التأمين  والتأمين الطبي 
 
 جمالي اإل

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

 90,292,265 593,746 9,108,035 50,701,607 17,165,224 1,639,515 7,356,827 3,727,311 ات القطاعإيراد
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 14,207,985 (369,968) 2,750,468 5,665,560 440,087 767,148 2,997,930 1,956,760 القطاعنتائج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

    

التأمين على الحياة  
 االستثمار  إعادة التأمين  والتأمين الطبي 

 تأمين  
 جمالي اإل المخاطر العامة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   
       

 335,665,025 51,674,186 108,346,958 159,936,036 15,707,845   الموجودات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 210,131,599 58,992,647 603 104,446,724 46,691,625  المطلوبات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

   تأمين المخاطر العامة  2020 مارس 31

 الحوادث  البحري والطيران  
 

 الحريق 
 التأمين على الحياة  

 جمالي اإل غير موزعة  االستثمار  إعادة التأمين  والتأمين الطبي 

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

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

 

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

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

 

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

 
    

التأمين على الحياة  
 االستثمار  إعادة التأمين  والتأمين الطبي 

 تأمين  
 جمالي اإل المخاطر العامة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   
       

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

  

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

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

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 والجمعية العمومية غير العادية   السنوية الجمعية العمومية      14
 

 للسنة المنتهية في المجمعةالبيانات المالية  2021مارس  23الجمعية العمومية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  اعتمدت

:  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 25ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2020ديسمبر  31

، تم تسجيل توزيعات األرباح التاليوب (.كويتيدينار    4,913,769  :2019ديسمبر    31دينار كويتي )  5,159,450  بمبلغ  ٪(25

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

 . أسواق المالهيئة  للوائحوفقا  والذي تم تحديده  2021أبريل  29في  السدادمن تاريخ 
 

منحة   أسهم على اصدار  2021مارس  23خالل الفترة، وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 

 .  2020ديسمبر  31%( من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للسنة المنتهية في 5: 2019% )5بنسبة 
 

على زيادة رأس المال المصرح  2021ما رس  23همي الشركة األم المنعقدة بتاريخ وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمسا 

بنسبة  دينار كويتي(    1,050,000)بقيمة  سهم منحة    10,500,000  والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة االم من خالل إصدار  هب

 % من رأس المال المصرح به والمدفوع.  5
 

 19-تأثير كوفيد       15
  

وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في حدوث اضطرابات في  2020وجود فيروس كورونا المستجد في أوائل سنة تم تأكيد 

في جميع أنحاء العالم، واجهت العديد من  19-أعمال الشركات والنشاط االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع لفيروس كوفيد

جوهرية نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومات  التيقن الامل عدم القطاعات االقتصادية وقطاعات األعمال اضطرابات وعو

ا من تاريخه، فمن الصعب الحد من أو  الحتواء الفيروس  قياس النطاق الفعلي للتأثير. للغايةانتشاره. واعتبار 
 

 نوإمكانية استرداد المدين
  الشركات ضمن قطاع االقتصاد نتيجة لتعطل العمليات. ارتفاع نسبة مخاطر االئتمان في إلى  19-أدى تفشي فيروس كوفيد

باستثناء   2021مارس  31 ة المنتهية فيفترة، لم تحدد المجموعة تأثيرا  ماديا  على إمكانية استرداد المدينين للداراإلإلى  استنادا  

 المدينة للمجموعة.   رصدةالمفصح عنه في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيما يتعلق باأل
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 حدوث اضطراب كبير في السوق وتقلب األسعار في أسواق المال العالمية.إلى  19-كوفيدأدى تفشي فيروس 

 

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

 بين المشاركين في السوق في ظل السيناريو الحالي.
 

ة المنتهية في لفتروالمطلوبات المالية لة، لم تحدد المجموعة تأثيرا  ماديا  على القيمة العادلة للموجودات دارتقييم اإلإلى  استنادا  

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ضمن الموجودات المالية المتاحة   ،2021مارس    31

  الخسائر.أو  للبيع والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 

 عقارات االستثمارية قياس القيمة العادلة لل
اخذا في االعتبار التباطؤ الذي يعاني منه سوق العقارات، فمن المحتمل أن يتم إجراء تعديالت على القيمة العادلة للعقارات بحيث 

 تعكس الظروف االقتصادية الحالية. 
 

، حيث تم 2021مارس  31نتهية في لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للفترة الم

أن وسوف تستمر المجموعة في المراقبة الوثيقة للسوق والتحقق من  .2020إجراء أحدث عملية تقييم خارجي في ديسمبر 

 التي تستخدمها المجموعة تعكس العرض الدقيق للقيمة العادلة.  األسعار 
 

 تعويضات تحت التسوية 
ة المنتهية فترالمخصصات للتعويضات تحت التسوية لل  أرصدةتأثير مادي على مركز المخاطر وتوقعت المجموعة عدم وجود أي  

الجائحة المتعلقة بالتطورات ومراقبة بناءا على خبرتها، التعويضات موقف . ستواصل المجموعة مراقبة 2021مارس  31في 

 .لمرحلية المكثفة المجمعة المستقبليةوإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في فترات المعلومات المالية ا
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 )تتمة(   19-تأثير كوفيد       15
  

 مبدأ االستمرارية  15.1

أجرت المجموعة تقييم لتحديد موقف مبدأ االستمرارية في ضوء األوضاع االقتصادية الحالية، وبناءا على كافة المعلومات  

التوقعات التي تشمل األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال    إعدادالمتاحة حول المخاطر المستقبلية وعوامل عدم التيقن. وقد تم  

أنه  إلى  في التطور، إال أنه في الوقت الحالي، تشير التوقعات 19-أن يستمر وضع جائحة كوفيدومن المحتمل ومركز السيولة. 

تغيير منذ  أو  يستمر مبدأ االستمرارية كما هو دون أي تأثريتوافر لدى المجموعة الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية. المعلومات الم إعداد. ونتيجة لذلك، فقد تم 2020ديسمبر  31

 

 




