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 المستقل تقرير مراقب الحسابات 

 نمساهميالإلى حضرات السادة 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 الرأي  
في كما  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  )"الشركة"(،  ش.م.ك.ع.  الكويتية  التأمين  إعادة  لشركة  المالية  البيانات  دققنا    لقد 

التاريخ    2021ديسمبر    31 بذلك  المنتهية  للسنة  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  النقدية  والتدفقات  الشامل  والدخل  الدخل  وبيانات 

 واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

رأينا جمي  ،في  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المالية  البيانات  اأن  في ع  كما  للشركة  المالي  المركز  عن  المادية،   لنواحي 

 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  2021ديسمبر  31
 

 أساس الرأي  
لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في ا  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقً   بأعمال التدقيق لقد قمنا  

وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية الدولي    الشركةونحن مستقلون عن  ".  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية"  قسم
ال المهنية للمحاسبين  المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات  يين )بما في ذلك معايير االستقاللية مهن للمحاسبين 

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا   . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.الدولية( )"الميثاق"(

 من إبداء رأي التدقيق.عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا 
 

 أمور التدقيق الرئيسية
ق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة الحالية. وتم التدقي  مورإن أ

المالية ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأيعرض هذه األمور في سياق تدقيق للبيانات  منفصل حول هذه األمور. فيما يلي    نا 

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.ويق تفاصيل أمور التدق
 

المبينة في تقريرنا في قسم   بالوفاء بمسئولياتنا  القد قمنا  البيانات  ، بما في ذلك ما يتعلق بتلك لماليةمسؤوليات مراقب عن تدقيق 

ما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في  ب  دةدأعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المح  األمور. وبالتالي، تتضمن

التي تم تنفيذه التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات  التدقيق  المالية. إن نتائج اجراءات أعمال  الواردة البيانات  لمعالجة األمور  ا 

  داء رأي التدقيق حول البيانات المالية المرفقة.أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إب
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 لمستقل االحسابات  تقرير مراقب

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة( 
 

 ئيسية )تتمة( رقيق الأمور التد
 

   نيالف حتياطياالواختبار كفاية ، إعادة التأمينعقود حتساب مطلوبات الالتقديرات المستخدمة  (أ
م احتطلتتضمن  التأمين  إعادة  عقود  التسويةوبات  تحت  التعويضات  غير    ،ياطي  األقساط  واحتياطي    ،كتسبةالمواحتياطي 

مطلوبات    تعتبر ،  2021ديسمبر    31كما في  .  )يشار اليها معا بــ "االحتياطيات"(  التعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

التأمين جوهرية   إعادة  الشركة.  باجمالي مطلو إلة  بالنسبعقود  مطلوبا ت  قياس  أحكام  عقود  ت  يتضمن  التأمين  حول إعادة 

جل بما في  وية النهائية للمطلوبات طويلة األجمالي قيمة التسإاألحكام حول  وبصورة رئيسية    ،المؤكدةر  غي  لمستقبليةاالنتائج  

الوثائق. ويتم استخدام مختلف االفتراضم حاإلى    ذلك أي ضمانات مقدمة كفاية ير االقتصادية لتقدير  وغقتصادية  االات  لي 

إلى    استناداً   للشركة  ود إعادة التأمينالي. يتم احتساب مطلوبات عقالمالمدرجة في بيان المركز  جل  هذه المطلوبات طويلة األ

خبرة  لل  وفقابها  تسا اح  ، باستثناء ما يتعلق بالتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، والتي يتمالطرق االكتوارية المستقبلية

التي تم تحصيلها،  باألقساط    مقارنةً زمنية معينة  ة  فترخالل  التفاقيات مماثلة  عنها    علية للتعويضات المبلغالتاريخية للمبالغ الف

 المالية.  البياناتبمقدار التعويضات الفعلية المبلغ عنها حتى تاريخ  ويتم تخفيضها
 

مة مالءلكي يتم التأكد من  ة بتعيينه  قامت اإلدار  خارجي   كتواريإ  ريبخمن قبل  كة  لشرليتم إجراء اختبار كفاية االحتياطي  

إ عقود  التأمين  عادمطلوبات  المؤجلة  بالصا  –ة  الحيازة  تكلفة  بعد  المستقبلية   –في  الصادرة  النقدية  التدفقات  سياق  في 

التأمين  عقود  المتوقعة. ونظراً ألهمية مطلوبات   اوالتقديراوالتعقيد  إعادة  ا   ردةلوات  فاية  قييمات اإلكتوارية واختبار كلتفي 

 ق الرئيسية.دقيأمور الت يعتبر مناألمر  فإن هذااالحتياطيات، 
 

 المتعلقةالرقابة الرئيسية    أدواتتطبيق  فاعلية  تطوير وتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، اختبار  

  ،واالقساط غير المكتسبة  ،بالغ عنهاالتي لم يتم اإل  والتعويضات  ،هالمبلغ عنت ايضاتسجيل واحتساب احتياطي التعوبعملية  

تتبعها  م  ييقتإلى    باإلضافة التي  القرار واالعتماد  اتخاذ  ااإلدارة  عملية  االقتصادية ولوضع  والنتائج اإلالفتراضات  كتوارية 

دات إعادة  تحت التسوية واستردا  تعويضاتالعينة من  ار  ختب المقدرة مقابل النتائج الفعلية والدراسات التاريخية. وقد قمنا با

ر األكثر جوهرية على البيانات المالية لتقييم مدى صحة تقدير  يأثتى اللتركيز علع احالل ماإل   ومطالباتمتعلقة بها  التأمين ال

بها.   المتعلقة  واالستردادات  بتنفيذكما  التعويضات  مال  قمنا  مدى  لتحديد  تدقيق  اء إجراءات  والنظم  النممة  مستخدمة الذج 

احتساب  في  قمنا بتقييم منهج الشركة  ،  قيقلتدإجراءات اكجزء من  ذلك،  إلى    د إعادة التأمين. إضافةالحتساب مطلوبات عقو

التأمين عقود  االحتياطي  ،مطلوبات  كفاية  الصلة  ،واختبارات  ذات  الداخلية  الرقابة  ضوابط  تحليل   ،وتقييم  ذلك  في  بما 

 قطاع خالل السنة.   ن وفائض كفاية االحتياطي لكل ميقود التأ ت عوباالتحركات في مطل
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 ل المستقتقرير مراقب الحسابات 

 مساهمينالى حضرات السادة لإ

 شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة( الفني بار كفاية االحتياطيختوا، إعادة التأمينعقود وبات لحتساب مطال دمةالتقديرات المستخ( أ
من سالمة البيانات   حققوالت  ،تعيينهقامت اإلدارة بالمقيم االكتواري الذي  وخبرة  موضوعية واستقاللية  من  د  التأكبقمنا  كما  

الخارجيالتي استخدمها   التي يدمن    تأكدوالة،  المستندات االكتواريمقابل    المقيم االكتواري  البيانات  إليها  قة واستيفاء  ستند 

، الداخليين لدينا  المتخصصينلجوانب األكثر ارتباطاً بالمخاطر والتقديرات بمساعدة  باتتعلق  بتنفيذ إجراءات  . كما قمنا  التقييم

مال مدى  من  التحقق  تضمنت  المستخءوالتي  واإلكتوارية  االقتصادية  والتقديرات  االفتراضات  لتقييم  اتقارير    في  دمةمة 

مة ء في تقييم مالبالمتخصصين الداخليين لدينا  نة  عا الشركة. كما قمنا باالستأجرته  الذي  التاريخي  تحليل  لاوتقييم    ،اإلكتوارية

ية النماذج بالمعايير المحاسبية المعمول بها ومعقولية التدفقات النقدهذه  والتزام    ،األحكام اإلكتوارية المستخدمة في النماذج

الاختبار  جانب    لىإ  ،توقعةالم إليها  تي تم  االفتراضات  برة بقطاع األعمال لخعلى مستوى الشركة وعلى مستوى ااالستناد 

للمعايير الدولية للتقارير المالية. إضافةعلى حد سواء،   نا بتقييم مدى ذلك، قمإلى    وذلك للتأكد من كفاية االحتياطيات طبقاً 

 ات المالية.حول البيان 10ت ضمن اإليضاح ا الحتياطيه ابهذمة اإلفصاحات المتعلقة ءمال
 

 عادة التأمين تجة من عقود إناالمدينة ال رصدةاسترداد األ إمكانية( ب
للشركة في    رصدةتعتبر األ المالية  للبيانات  التأمين جوهرية  الناتجة من عقود إعادة  . إن تحديد 2021ديسمبر    31المدينة 

حكام، تأخذ اإلدارة في اعتبارها عوامل  هذه األالتخاذ  اإلدارة.  على أحكام    يينطو  دينةلما  ةرصداألإمكانية تحصيل  مدى  

وأية معلومات أخرى متاحة  الحديثة  التاريخية  نزاعات وأنماط السداد  دم الرصيد وموقع العمالء ووجود  تقاضمن  تتمحددة  

خصص ت لتحديد مدى ضرورة احتساب ماالمعلوم  هذهرة  فيما يتعلق بالجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. وتستخدم اإلدا

 . بالكامل يللرصيد العمأو  ملة محددةالنخفاض القيمة إما لمعا 
 

األمر  إن   المبالغ  يعتبر من  هذا  لجوهرية  اإلدارة ونظراً  أحكام  عاليًا من  يتطلب مستوى  ألنه  الرئيسية نظراً  التدقيق  أمور 

 . المرتبطة به
 

المدينة التي لم يتم احتساب مخصص لها للتأكد من عدم    رصدةألاتقادم    تقييم تحليل قمنا بهاتي  ال  تضمنت إجراءات التدقيق

م المبالغ الحقاً لنهاية السنة ومراجعة أنماط السداد  ذلك التحقق من استاليتضمن  وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة. و

 ة. وقع لمتحول تواريخ التسوية ا ءالتاريخية وأية مراسالت مع العمال
 

األ  لقد من  عينة  باختيار  جوهريةالمدينة    رصدةقمنا  النخفا   األكثر  تسجيل مخصص  تم  على قيمتهاض  والتي  والتعرف   ،

الذي المنطقي  إله    األساس  اتخاذ  اإلدارة  استندت  بالتحقق مءاألحكام. ولكي يتم تقييم مال في  ن وجود مة هذه األحكام، قمنا 

ومن استالم أي مدفوعات مسددة الحقاً لنهاية السنة حتى تاريخ   ،الءة للعمياريخالت  دادالسوأنماط  ،  رصدةتأخر في سداد األ

ذات ن إجراءات التدقيق. لقد قمنا بالحصول على األدلة بما في ذلك المراسالت المؤيدة ألي نزاعات بين األطراف  م  ناانتهاء 

 لمقابلة الجوهرية عند توفرها.اراف ومحاوالت اإلدارة السترداد المبالغ القائمة والوضع االئتماني لألط الصلة
 

ا  لقد الذي  المنطقي  األساس  من  بالتحقق  أيضاً  تكن ستقمنا  لم  التي  للمعامالت  المخصصات  تسجيل  في  اإلدارة  إليه  ندت 

 من ارتباطها بمستندات مؤيدة مالئمة. والتحققالبيانات المالية متأخرة السداد كما في تاريخ 
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 قل المستتقرير مراقب الحسابات 

 مساهمينالى حضرات السادة لإ

 شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تدقيق البيانات المالية )تتمة(  ولتقرير ح
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة(قود إعادة التأمين المدينة الناتجة من ع رصدة( قابلية استرداد األب
مال تقييم  إطار  النءوفي  الشامل  المخصص  بتسجيل    خفاضمة  المتعلقة  اإلدارة  سياسة  من  بالتحقق  أيضاً  قمنا  القيمة، 

 مدينة المشكوك في تحصيلها. ال رصدةالمخصصات لأل
 

مال إلى    إضافة بتقييم  قمنا  باألءذلك،  المتعلقة  اإلفصاحات  من    رصدةمة  الناتجة  في  المدينة  المتضمنة  التأمين  إعادة  عقود 

 حول البيانات المالية. 9اإليضاح 
 

 2021 لسنةات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للشركة ممعلو
المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير ه  إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذ

جلس إدارة  مرير  ف البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تق، بخال2021  لسنةالسنوي للشركة  

أقسام باقي  على  الحصول  ونتوقع  الحسابات،  مراقب  تقرير  تاريخ  قبل  مراقب  ا  الشركة  تقرير  تاريخ  بعد  السنوي  لتقرير 

 الحسابات.
 

 نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.   نولم ول إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى 
 

للبيانات   المبينة أعاله وتحديد ما إذالالمافيما يتعلق بتدقيقنا  انت ك  ية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى 

المالية البيانات  التدقيقأو    غير متوافقة بصورة مادية مع  أثناء  إليه علمنا  بشأنها.    وجود أي أخطاء ماديةأو    حسبما وصل 

األعمال التي قمنا بها على المعلومات  إلى    رى، استناداً خاأل  وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلوماتإلى    وإذا ما توصلنا

بل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ق  األخرى والتي حصلنا عليها

 تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. ما يستوجب إدراجه في 
 

 ة عن البيانات الماليةملحوكمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن ا
المال البيانات  المالية وعن    ية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه  للتقارير  للمعايير الدولية  بصورة عادلة وفقاً 

التي تراها اإلدارة ضرورية إل الرقابة الداخلية  ناتجة عن أدوات  المادية سواء كانت  بيانات مالية خالية من األخطاء  عداد 

 الخطأ. و أ غشال
 

ى متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع  علعند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة  

اال بأساس مبدأ  المتعلقة  ذلك مناسباً، عن األمور  لم  اإلفصاح، متى كان  ما  المحاسبي  االستمرارية  ستمرارية وتطبيق مبدأ 

 . في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراءأو  وقف أعمالهاأو  الشركة صفيةتعتزم اإلدارة ت
  

 المالية للشركة.   البياناتن عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد ويتحمل المسؤول
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 المستقل سابات تقرير مراقب الح

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 ش.م.ك.ع. )تتمة( يتيةشركة إعادة التأمين الكو
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة( 
 

 ات عن تدقيق البيانات المالية ابمسؤوليات مراقب الحس
أو    مادية سواء كانت ناتجة عن الغشإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من األخطاء ال

تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال إلى    لذي يتضمن رأينا. إن التوصلابات  الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسا

لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها ال  أنه .   يضمن أن عملية التدقيق وفقاً 

مجمعة  أو    صورة معقولة أن تؤثر بصورة فرديةبوقع  الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتأو    وقد تنشأ األخطاء عن الغش

 تي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية.العلى القرارات االقتصادية للمستخدمين و
 

مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما    كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما

 لي: يبما  قمنا 
 

  الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات  أو  الغش عنتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  

عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد    ناتجمخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي  

 تجاوز الرقابة الداخلية. أو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  طؤيتضمن التوا
 

 الرقابة الداخلية ذات الصلة ب التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرضفهم أدوات  التدقيق لوضع إجراءات   عملية 

 .  الشركةء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى اإبد
 

  لمحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من ا  تقييم مالئمة السياسات

 قبل اإلدارة.  
 

 المحاسبي والى  إل   التوصل االستمرارية  اإلدارة ألساس مبدأ  استخدام  التي  إلى    استناداً   ،قياممدى مالئمة  التدقيق  أدلة 

الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً أو    دي متعلق باألحداثماحصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد  

وجود عدم تأكد مادي،  إلى    االستمرارية. وفي حالة التوصل   حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ

تعديل  أو    ليةماخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات الأأن نيجب علينا  

تدقيقنا نتائج  تستند  اإلفصاحات.  مالئمة  عدم  حالة  في  تإلى    رأينا  حتى  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  تقرير  أدلة  اريخ 

األحداث تتسبب  قد  ذلك،  من  الرغم  على  الحسابات.  متابعة رالظ  أو  مراقب  عن  الشركة  توقف  في  المستقبلية  وف 

 أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 كانت  ييتق إذا  ما  وتقييم  اإلفصاحات  ذلك  في  بما  فيها  المتضمنة  والبيانات  وهيكلها  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  م 

 ق العرض العادل.قب يحانات المالية تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوالبي
 

اق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق نطإننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها ال

 خلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الدا 
 

للمسؤولي أيًضا  يفيد  ن عن نقدم  بيان  باالستقال  الحوكمة  فيما يختص  الصلة  ذات  بالمتطلبات األخالقية  ية، ونبلغهم لبالتزامنا 

باإلضافة استقالليتنا  على  تؤثر  قد  أنها  معقولة  بصورة  نرى  التي  األخرى  واألمور  العالقات  بكافة  اإلجراءات  إلى    أيًضا 

ً لة، التدابير ذات الصو اتالمتخذة الستبعاد مصادر التهديد    .  متى كان ذلك مناسبا
 

ا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق بهاألمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة  ومن خالل  

أمو هي  تعتبر  ولذلك  الحالية،  للسنة  المالية  نفالبيانات  إننا  الرئيسية.  التدقيق  مراقبر  تقرير  في  األمور  هذه  عن   صح 

 ل نادرة جداً، عندما نتوصلواوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحاللأو    الخاص بنا ما لم يمنع القانونبات  الحسا

النتائإلى   أن  معقول  بشكل  المتوقع  تقريرنا ألنه من  في  عنه  اإلفصاح  عدم  ما يجب  أمرا  هذا  أن  على  المترتبة  العكسية  ج 

 اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 مراقب الحسابات المستقل رير تق

 مساهمينالسادة إلى حضرات ال

 م.ك.ع. )تتمة(ش.شركة إعادة التأمين الكويتية 
 

 القانونية والرقابية األخرى  األمورتقرير حول 

  ة الشركظمة وأن البيانات المالية والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة  بدفاتر محاسبية منت  الشركة تحتفظفي رأينا أيضاً إن  

حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي   دمتفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا ق  فيما يتعلق بهذه البيانات المالية

لسنة    1تطلبها قانون الشركات رقم  يلمعلومات التي  رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية تتضمن جميع ا

والتعديالت    شركة،لل، وعقد التأسيس والنظام األساسي  االالحقة له  والتعديالت  والئحته التنفيذيةقة له  الالحوالتعديالت    2016

مخالفات لقانون الشركات    وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع  الالحقة لهما،

 ،للشركةاألساسي  لعقد التأسيس وللنظامأو  ،ات الالحقة لهية والتعدياله التنفيذوالتعديالت الالحقة له والئحت 2016لسنة  1رقم 

أو   الشركةعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط    2021سمبر  يد  31خالل السنة المنتهية في    ،والتعديالت الالحقة لهما

 المالي. امركزه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ  208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022فبراير  16
 

 الكويت 

 



 ش.م.ك.ع.  لكويتيةمين ادة التأشركة إعا
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 بيان الدخل 

  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات     
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 
    

 56,239,476 67,743,203  بة المكتس األقساط

 (6,073,553) (5,240,842)  معيدي التأمين إلى  أقساط مسندة

  ─────── ─────── 

 50,165,923 62,502,361  صافي األقساط المكتسبة

    

 (39,001,828) (47,975,927)   تعويضات متكبدة

 3,781,581 4,881,547  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة  

  ─────── ─────── 

 (35,220,247) (43,094,380)  في التعويضات المتكبدة  اص

 (11,554,911) (13,421,241)  صافي تكاليف حيازة أقساط

 535,684 384,216  المستلمة من عمليات إعادة التأمين المسندة العمولة

  ─────── ─────── 

 3,926,449 6,370,956  االكتتاب  صافي نتائج

    

 3,166,028 3,180,281 4   رااستثمات إيراد صافي 

 681,345 773,660  ات تأجير من عقارات استثماريةإيراد

 (7,248) 3,399 12 عادة تقييم عقارات استثمارية إ (خسائرأرباح )

 ية إدارمصروفات عمومية و
 

(2,670,792) (2,211,253) 

 اري مصروفات عقار استثم
 

(57,097) (79,022) 

 ك ل ه ت اس 
 

(91,743) (113,297) 

 تكلفة تمويل  
 

(34) (145) 

   تحويل عملت أجنبية    ربح   ( خسارة )   
 

(672,993) 300,257 

 ربح بيع ممتلكات ومعدات  
 

-     2,446 
 

 
─────── ─────── 

العمالة  الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم

 ةرداس اإللجاة ومكافأة أعضاء ملزكوطنية واال
 

6,835,637 5,665,560 

  
  

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(61,521) (50,990) 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(178,995) (138,951) 

 الزكاة  
 

(71,531) (55,678) 

 (185,495) (206,500) 13 ة دارمكافأة أعضاء مجلس اإل

  
─────── ─────── 

 5,234,446 6,317,090 5 السنة  ربح

  
═══════ ═══════ 

 23.95 28.90               6 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  
═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ش.م.ك.ع.  لكويتيةمين ادة التأشركة إعا
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 بيان الدخل الشامل

  2021 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

 

  
2021 

 نار كويتييد

2020 

 دينار كويتي 

    

 5,234,446 6,317,090  ح السنةرب

  
─────── ─────── 

   :أخرىشاملة )خسائر( ات إيراد
   

 بيان الدخل:  إلى  قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  أو  بنود يتم
 موجودات مالية متاحة للبيع  

   

 (194,024) 1,013,858  عادلة  صافي التغيرات في القيمة ال -

 (689,442) 164,686  للبيع   احةتودات مالية مع موجمن بي لدخ البيان إلى  محوللا -

 34,845 (131,709)  تعديل تحويل عملت أجنبية

  
─────── ─────── 

 (848,621) 1,046,835   للسنة  أخرىشاملة )خسائر(  إيرادات

  ─────── ─────── 
    

 4,385,825 7,363,925  ةنالشاملة للس تايراداإل إجمالي
  ═══════ ═══════ 

 





 ش.م.ك.ع.  لكويتيةمين ادة التأشركة إعا
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 ة فقات النقديالتد بيان
    2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 ي تويك دينار

 :أنشطة التشغيل
   

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

 5,665,560 6,835,637  ة  دارومكافأة أعضاء مجلس اإل 
 التدفقات النقدية:  افية بص ة ربح السن قب تعديلت لمطا

   

 113,297 91,743  استهلك  
 (3,166,028) (3,180,281) 4 ار  ات استثمإيرادصافي 
 (681,345) (773,660)  ات تأجير من عقارات استثمارية  إيراد

 7,248 (3,399) 12 ت استثمارية خسارة إعادة تقييم عقارا)ربح( 
 ين فظمخصص مكافأة نهاية الخدمة للمو

 
397,246 150,326 

 استثمارية  عقارات مصروفات
 

57,097 79,022 
 ت  ا بيع ممتلكات ومعد ربح

 
-     (2,446) 

 تكلفة تمويل  
 

34 145 

  
─────── ─────── 

  
3,424,417 2,165,779 

   العامل:التغيرات في رأس المال 
   

 اط مستحقة سقالتأمين وأ عقود إعادة منتجة أرصدة مدينة نا  
 

(3,218,498) (1,452,003) 
 عويضات تحت التسويةالتأمين المستردة من ت  إعادة  

 
(3,073,656) 5,019,213 

 مدينون آخرون   
 

(707,462) 18,336 
 صافي التغير في مطلوبات عقود إعادة التأمين   

 
22,445,944 8,913,861 

 عقود إعادة التأمين  منناتجة  أرصدة دائنة  
 

824,234 (627,877) 
 دائنون آخرون   

 
(422,362) (332,397) 

  
─────── ─────── 

 شطة التشغيل  ن النقد الناتج من أ
 

19,272,617 13,704,912 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 
(40,978) (23,678) 

 تكلفة تمويل مدفوعة  
 

(34) (145) 

  
─────── ─────── 

 شغيل أنشطة التمن   التدفقات النقدية الناتجةصافي 
 

19,231,605 13,681,089 

  
─────── ─────── 

 أنشط ة االستثمار 
   

 متلكات ومعدات   ء م شرا
 

(4,327) (90,711) 
 يع ممتلكات ومعدات  صافي المتحصلت من ب 

 
-     2,520 

   عات مالية متاحة للبي موجود  استرداد/بيع متحصلت من 
 

5,171,605 3,428,399 
 يع شراء موجودات مالية متاحة للب 

 
(3,037,546) (3,107,892) 

 حقاق  فظ بها حتى االست وجودات مالية محت د ما متحصلت من استرد
 

7,000,000 4,250,000 
 حقاق  بها حتى االست  محتفظالية شراء موجودات م

 
(10,000,000) (6,300,000) 

 ركة في ودائع محددة األجل الح  صافي
 

(21,600,671) (11,994,651) 
 فوائد مستلمة  

 
1,986,248 2,639,566 

 توزيعات أرباح مستلمة  
 

158,422 291,794 
 ات مستلمة من صناديق  ادإير

 
161,568 156,601 

 مصروفات عقار استثماري 
 

(57,097) (79,022) 
 إيجار مستلم  

 
786,323 584,483 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشط ة اال ستثمار 
 

(19,435,475) (10,218,913) 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التموي ل  
 

  
 (936,836) (1,011,809) 13 ح مدفوعة ت أرباتوزيعا

 (1,835)     - 15 افي( )بالص خزينة   أسهمالحركة في 

  
─────── ─────── 

ل يأنشطة التمو فيالمستخدمة  دفقات النقديةالتصافي    (1,011,809) (938,671) 

  
─────── ─────── 

 (30,699) 43,148  تعديل تحوي ل عملت أجنبية
    

 2,492,806 (1,172,531)    ادل في النقد والنقد المع  الزيادة (نقصل ا)صافي 

    

 4,580,643 7,073,449  يناير  1النقد والنقد المعادل في  

  
─────── ─────── 

 7,073,449 5,900,918 7 النقد والنقد  المعادل في  31 ديسمبر  

  
═══════ ═══════ 



 ك.ع. ن الكويتية ش.م.شركة إعادة التأمي
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 الملكيةحقوق  ات فيبيان التغير

  2021ديسمبر  31ية في المنتهللسنة 
 

 
 رأس
   المال

 علوة 
 أسهم  إصدار

 أسهم
 خزينة   

   احتياطي
   خزينة  أسهم

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 اري  تياخ

 احتياطي  
 عام 

احتياطي  
  التغيرات
مة في  المتراك

 ة العادلة  قيمال

 ي  ياطاحت
 تحويل  

 نبية  عملت أج
 أرباح 
 وع ـالمجم مرحلة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي دينار كويتي  

            

 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  2021يناير  1كما في 
 6,317,090 6,317,090     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

 1,046,835     - (131,709) 1,178,544     -     -     -     -     -     -     -   للسنة أخرىشاملة )خسائر(   اتإيراد
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

الشاملة  ئر()الخسا  اتيراداإل إجمالي

 7,363,925 6,317,090 (131,709)   1,178,544     -     -     -     -     -     -     -   للسنة
     - (1,632,027)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,632,027 ( 13 إيضاححة )من  أسهم
 (1,011,809) (1,011,809)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 13  إيضاحنقدية ) أرباحعات توزي 

     - (2,617,128)     -     - 1,250,000 683,564 683,564     -     -     -     - االحتياطي  إلى  التحويل
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 63,179,721 7,038,159 439,844 690,973 12,500,000 7,707,547 7,707,547 893 (233,971) 5,296,366 22,032,363   2021ديسمبر   31كما في 

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

 



 ش.م.ك.ع.  لكويتيةاالتأمين ة دإعا ةشرك
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 الملكيةوق ات في حقبيان التغير

 تتمة() 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 رأس
   المال

 علوة 
 أسهم  إصدار

 أسهم
 خزينة   

   احتياطي
   خزينة  أسهم

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري  

 ي  احتياط
 عام 

التغيرات  
  راكمة فيالمت
 لة  العاد  ةقيملا

 احتياطي  
 تحويل  
   يةأجنبعملت 

 باح رأ
 المجمـوع  ة مرحل

 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  أخرىات شاملة إيراد)خسائر( 

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

ات الشاملة  يرادإلا)الخسائر(  إجمالي

 للسنة   خرىاأل
 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     (883,466) 34,845 5,234,446 4,385,825 

     - (1,511,136)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,511,136   (13ح يضامنحة )إ مأسه

 (936,836) (936,836)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (13توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 (7,004)     -     -     -     -     -     -     - (7,004)     -     - خزينة مشتراة   أسهم

 5,169     -     -     -     -     -     - 1,172 3,997     -     - مباعة   نةزيخ أسهم

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

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

 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 

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

تسجيلها في الكويت  تأسيسها وتم    يتية ش.م.ك.ع. )"الشركة"( هي شركة مساهمة كويتية عامةالتأمين الكو  ة إعادةشرك  إن

في  1972فبراير    2بتاريخ   مدرجة  لألورا /سو  وهي  الكويت  بشرالتب  كمعنوان    نإلية.  مالاق  ق  هو  المسجل  رج  كة 

 الكويت. ، الشرق، دولة لشهداءرع ااش - يةإعادة التأمين الكويت لك شركةويتية ماإلعادة الك
 

 -. إن أنشطة الشركة األساسية هي:للنظام األساسيتمارس الشركة أنشطتها طبق ا 

التأمين    أعمالبالقيام   (أ النشاط األميع نومخاطر وجلاختلف  م  ىلع   وكالةبالأو    لةأصي  بصفةإعادة  المتعلقة    ىخراحي 

ف  ابه التي سبيل  ولها  إعادة  تقبل  أن  الهيئات  أو    يةمحل هيئات    نم  ينأمذلك  لدى  التأمين  بدورها  تعيد  خارجية وأن 

 ية.  الداخلية والخارج

 ها. جرت وخايوكلا داخل أخرىأي شركات أو  المساهمة في إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمينأو  إنشاء ( ب

 والشخصية.   والحقوق العينية أي استثمار آخر أو  اتوالعقاراألموال  ميعك جتمل ( ج

األا  ولدات (د من  لماوراق  قرض  أسهم لية  سندات  تصدر  أن  ولها  كافة  بأنواعها  وسندات  تقترض أ أو    وحصص  ن 

المحلية والمؤسسات  الرسمية  وشبهة  الرسمية  الجهات  من  أنواعها   ختلفا  ى لع   المصارفأو    خرىاأل  مباشرة 

 .  نانوالقفي حدود يتية وذلك وغير الكو  ة منهالكويتيا

 ها.  أعمالبالتي تتصل  خرىاألمباشرة جميع العمليات  ( ه
 

ب الشركة  )"إدارتقوم  األقصى  الشرق  بمنطقة  إقليمي  مكتب  الفة  وهذا  ماليزيا،  البوان،  في  كشركة  الفرع"(  مسجل  رع 

  .2006 أغسطس  11 يف 1990 ،ةبياألجنانون الشركات أجنبية بموجب ق
 

الشركة هي  إ لن  تابعة  األشركة  )"الشرلهشركة  للتأمين ش.م.ك.ع.  تأ  كة( وهي شر"ماألكة  ية  تم  عامة  سيسها  مساهمة 

 كويت لألوراق المالية. وتسجيلها في دولة الكويت ومدرجة في سوق ال
 

ب التصريح  للشركة  إصدارتم  المالية  في  البيانات  المنتهية  قب  2021سمبر  دي  31  للسنة  مجلسمن  بتاريخ داراإل  ل     ة 

 ها.  إصداربيانات المالية بعد حق في تعديل هذه الالركة لها شلي ااهمالعمومية السنوية لمس لجمعية. إن ا2022فبراير  16
 

)قانون تنظيم التأمين(    2019لسنة    125بموجب المرسوم بقانون رقم    2019سبتمبر    1صدر قانون التأمين الجديد بتاريخ  

رقم   التأمين  شركات  قانون  اللئح1961لسنة    24بإلغاء  الم. صدرت  الجديد  للقانون  التنفيذية  ارس  م  11تاريخ  بعدل  ة 

. وفقا  للمادة الثانية من اللئحة التنفيذية، تُمنح الشركات  2021مارس    21اريخ  وتم نشرها في الجريدة الرسمية بت  2021

  مهلة تبلغ سنة واحدة من تاريخ نشر اللئحة التنفيذية للمتثال للقانون الجديد المعدل. 
 

 حاسبية الهامةسات المالسيا - 2
 

  إلعدادااس سأ    2.1
 

 ان االلتزام يب

 ة الدولية. مجلس معايير المحاسبن ع لمالية الصادرةارير الية للتقودالير ايعمللقا  نات المالية وفتم إعداد البيا
 

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

 اس القياس سأ

البيانات   إعداد  ل لالمايتم  وفقا   التكلية  التاريخية  مبدأ  لالمعفة  العيدل  قياس  وبعمثاالستت  ارقاتضمن  الموارية  جودات ض 

 يمة العادلة.  ة للبيع وفقا  للقمتاحمالية الال
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات     2.2
 

 والمعايير والتفسيراتالمحاسبية الجديدة والمعدلة السياسات 

السياس اإن  إعداد    تخدمةمسالمحاسبية  لات  الماليةفي  في    البيانات  المستخدمة  لتلك  امماثلة  تطبيق،  لسابقةالسنة    باستثناء 

. لم تقم الشركة بالتطبيق  2021يناير    1في  السنوية التي تبدأ في أو بعد    للفترات  التي تسري  لتوالتعديالمعايير    بعض

 يسر بعد.  ولكنه لم هرإصداعيار أو تفسير أو تعديل آخر تم المبكر ألي م 
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 (مةتت) حاسبية الهامةمالات  ياسسلا - 2
 

 )تتمة(  ية واإلفصاحاتسياسات المحاسبالتغيرات في ال     2.2
 

 )تتمة(  المحاسبية الجديدة والمعدلة والمعايير والتفسيراتالسياسات 
 

   19-وفيدروس كية بفقتعلمال ري التأج  تايازامت: 16مالية لاالدولي للتقارير الت على المعيار ديتع
في  لس معايأصدر مج الدولية  المحاسبة  التأجير  امت  2021مايو    28ير   علىل  يدتع -  19-دفيوك بفيروس  لمتعلقة  ايازات 

ي  المعيار الدول   من تطبيق إرشادات  ناء  للمستأجريعفإ  ر. تمنح التعديلتلتأجيعقود ا  16تقارير المالية  لل  الدوليمعيار  ال

ء فشي وبااشرة لتتيجة مبير الناشئة كنجأا يعكس امتيازات التد التأجير بمعن تعديل عق  اسبةالمح  نبشأ  16ة  يماللاقارير  تلل

 19-ديفعلق بفيروس كومتالن امتياز التأجير  ذا كاما إ  المستأجر عدم تقييم  تار قد يخ  ملي ا،ا ع رر  مب  هلكون  ار  ظن  .19-كوفيد

من يمث  والممنوح  تالمؤجر  أيتأجلالعقد    عديلل  الذي  المسيقوم    ال.  م ر  تغي  وميقتأجر  أي  باحتساب  االختيار  في   ريبهذا 

ا الناتجةمدفوعات  التأج  لتأجير  امتياز  بكتعم لا  ريعن  الط 19-ديفولق  التبنفس  تغيير   يريقة  أي  بها حدوث  وفق ا    يحتسب 

  .رلتأجياعقد تغيير تعديل ل إذا لم يمثل ال، 16ارير المالية تقللللمعيار الدولي 
 

التعدلمقرر تطا  نن ماك تأثير جائحة كوفيد  2021ونيو  ي  30يلت حتى  بيق تلك  قام المجلس  19-، ولكن نظرا  الستمرار   ،

الدولية  العملي  2021رس  ما  31في    الدولي لمعايير المحاسبة  المبرر  لم يكن لهذه   .2022يونيو    30حتى    بمد فترة تطبيق 

 . شركةانات المالية للتأثير على البي التعديلت أي

 

المعتعديالت   اعلى  المالييار  للتقارير  الدولي  9ة  لدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية  39،  للتقارير  الدولي  والمعيار   ،7  ،
لمرحلة  ا  -: اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  

2 

ات المالية نتيجة استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين الت  على  تالتأثيراتتعلق ب  تةق ت مؤلت إعفاءالتعديقدم  قارير 

 البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

 تتضمن التعديلت المبررات العملية التالية:  
 

 التتغيرات عل  مبرر عملي يستلزم إجراء تغيرات تعاقدية أو ة  باشرم ة بصورة  ون مطلوبتك  التيالنقدية و  دفقاتى 

 ملية اإلصلح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. لع

 قات التحوط السماح بتغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصلح معدل اإليبور على تصنيفات التحوط وتوثي  

 حوط.علقة الت إيقافدون 

 بات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي ت من استيفاء المتطلللشركا  ء مؤقتم إعفاديتق

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

على   تأثير  أي  التعديلت  لهذه  يكن  الماليةلم  الشر  ركة.للش  البيانات  المبتعتزم  استخدام  فيعملال  رراتكة  رات الفت  ية 

 ارية.تقبلية إذا أصبحت سالمس
 

 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 ذلكأمك متى-ت ارسيفتوال ةدلعمالة والمعايير الجديدتنوي الشركة تطبيق هذه 

 

 غير متداولةأو  تداولةالمطلوبات كميف : تصن1ي ر المحاسبة الدولتعديالت على معيا
الدولي    من معيار المحاسبة  76إلى   69رقم    فقراتتعديلت على ال  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 داولة. وتوضح التعديلت ما يلي:تمر غيأو  ولةاتدبات كملوطالم فتصني  اتبلتطد محديلت 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 يؤثرق مة حقوأدا  فيل  تحويل للابق  زامفي الت  ةنممضال  شتقةداة الماأل  ا تمثلتذلك فقط إذ   درجي 

 االلتزام على تصنيفها.
 

تعمل  بأثر رجعي.  يقها  ويجب تطب   2024يناير    1بعد  أو   السنوية التي تبدأ فيالتعديلت على فترات البيانات المالية  تسري  

 .ليةاحلا هاساتممارت على ديلع التثير على تقييم تأ  حاليا   الشركة
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 )تتمة( مةحاسبية الهالما  سياساتال - 2
 

 )تتمة(  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.3
 

لمعيار ية مع ات المالاألدوا 9ير المالية ر اقت لل وليتطبيق المعيار الد  4لية ار الدولي للتقارير الما تعديالت على المعي
 د التأمين عقو 4الدولي للتقارير المالية 

لمعالجة األمور    4ت على المعيار الدولي للتقارير المالية  محاسبة الدولية تعديل معايير ال  سمجل  ، أصدر2016في سبتمبر  

للتقاالختلف بين تواريخ سر  الناشئة من المعيار الدولي  الدولي    المعيارلجديد )تأمين اعقود الومعيار    9ية  لاملار  ارييان 

 .(17للتقارير المالية 
 

بديلين التعديلت خيارين  المعياربلتط  تقدم  المالية    يق  للتقارير  للشركات    9الدولي  نطاق بالنسبة  للعقود ضمن  المصدرة 

تاريخ  ة تأجيل  المؤهللشركات  فاء المؤقت لعإلا  يحيت  المؤقت وطريقة اإلحلل.  : اإلعفاء4قارير المالية  المعيار الدولي للت

ومواصلة تطبيق معيار المحاسبة    2022ناير  ي  1قبل  دأ  ب ت  تيالللفترات السنوية    9ر المالية  تطبيق للمعيار الدولي للتقاريال

المالية    ريراقلتل  يالمؤقت من المعيار الدولوز للشركة تطبيق اإلعفاء  على الموجودات والمطلوبات المالية. يج  39الدولي  

ل1)  ي حالة:ف  9 يتم سا(  أي  بقا  تطبم  الدول   إصدار يق  المعيار  الماليمن  للتقارير  ح األربا  عرض  لباتبخلف متط  9ة  ي 

ها  ( أن تتعلق أنشطت 2سائر و)الخأو    ائر من المطلوبات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلل األرباح والخس

خلل فتسمح . أما طريقة اإل2016أبريل    1ة  بق مباشرالذي يس  لسنويةمالية ابياناتها ال  خيراتي  ف  نبصورة جوهرية بالتأمي

المعلل للتقايار  شركة بتطبيق  المالية  لدولي  التصنيف ب  9ارير  الشاملة األيرادالخسائر واإل أو    ين األرباح إلعادة    خرى ات 

يماثل قيام    صنفة بماالية المات المالموجودالمالية لبعض    تانيا لباالخسائر في نهاية فترة  أو    الذي ينتج في األرباح  المبلغ

 صنفة.لية المات الماجودولما ذهعلى ه  39يار المحاسبة الدولي الشركة بتطبيق مع
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  المؤقت من  للشركة تطبيق اإلعفاء  التي  ع  9يمكن  السنوية  الفترات   1بعد  أو    تبدأ فيلى 

 ألول مرة.  9رير المالية الدولي للتقا تطبيقها للمعيارلل عند يقة اإلحبيق طر ء في تطللشركة البد زوجي  .2018يناير 
 

 31أن أنشطتها تتعلق بصورة مهيمنة بالتأمين كما في  إلى    تقييما للتعديلت وتوصلتالشركة  ، أجرت  2017سنة  خلل  

الشركة2021يسمبر  د تعتزم  اإلعفاء  .  م  تطبيق  االمؤقت  للتقا  را يعلمن  المالدولي  وبالتا9الية  رير  ستواص؛  تطبيق لي  ل 

 . 2018يناير  1ة اعتبارا من خ بياناتها المالياريية في تلماالا على موجوداتها ومطلوباته 39ي معيار المحاسبة الدول
 

 ت الماليةاألدوا 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

الأصدر مجلس معاي  المحاسبة  الدوليالمعيامن  خير  األ  صداراإل  2014  يويولدولية في  ير  المالية  للتقاري  ر  األدوات    9ر 

ات السابقة للمعيار صداروالقياس وكافة اإل  عترافالمالية: اال  واتاألد  39  ليدوالالذي يحل محل معيار المحاسبة  المالية  

المالية   للتقارير  للت. ي9الدولي  الدولي  المعيار  المالية  جمع  ا  9قارير  ا لثلا  نبواجلكافة  وات  عن األد  لمحاسبةثة لمشروع 

القي  مالية:ال وانخفاض  والقياس،  المعالتصنيف  يسري  التغطية.  الفترات   9المالية  ارير  للتق  لدوليايار  مة، ومحاسبة  على 

في تبدأ  التي  بالتطبيق   2018يناير    1بعد  أو    السنوية  السماح  محاسبالمبكرمع  باستثناء  ينبغي.  التغطية،  يسر  ة  ي  أن 

مة ، يتم تطبيق المتطلبات بصورة عازامية. بالنسبة لمحاسبة التغطيةرنة إلالمقا  معلومات  كن ليستبأثر رجعي ول  قيبطلتا

 ستثناءات المحدودة. مع بعض اال ر مستقبليثأب
 

المالية  2017سنة    لخل للتقارير  الدولي  المعيار  لتأثير  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت  المبدئي9،  التقييم  هذا  يستند  إلى   . 

الناتجة من للتغييرات  الالتح  المعلومات المتاحة حالي ا وقد يخضع  المؤيدة امعلالأو    تفصيليةليلت   ة يفاضإلة الولمعقومات 

بيان أو    بيان الدخلأو    بيان المركز الماليالشركة أي تأثير جوهري على  ال تتوقع  ال ،  إجما  المستقبل.في    ركةللشالمتاحة  

الشامل   القيمة  الدخل  انخفاض  متطلبات  تطبيق  تأثير  اباستثناء  ضمن  للتقاالواردة  الدولي  المالمعيار  ت9لية  رير  توقع . 

ية وستقوم بإجراء تقييم تفصيلي في الملكحقوق  لى  سلبي عتأثير    إلى  مما سيؤدي  رئاخسلل ىلص أع الشركة احتساب مخص

إلعفاء المؤقت من تطبيق  في االمخصص. تستوفي الشركة معايير االستحقاق  أي مدى سيتم احتساب  إلى    المستقبل لتحديد

 عقود  يان معياراريخ سرحتى ت  9لية  ماال  ررياتقللولي  تطبيق المعيار الدأجيل  وتعتزم ت  9مالية  المعيار الدولي للتقارير ال

، مع  2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في( لفترات البيانات المالية 17مين الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية التأ

 (.هاندأ جعار)لت هو وارد في التعديكما  9لمالية تقارير اتطبيق اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي لل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

 تتمة()  درة ولكن لم تسر بعدمعايير صا     2.3
 

 :  9 لتقارير الماليةولي لر الدية للمعيا الرئيس المتطلبات
و أ  المطفأة  ةتكلفيجب قياسها الحقا بال  9المالية  إن كافة الموجودات المالية المسجلة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير  

ل تحصي  لىإ  يهدف  أعمال  جذومن  نضما  ت في الدين المحتفظ بهلخصوص، فإن االستثمارا. على وجه ا وفقا للقيمة العادلة

النتدفقاال القدية  ت  أصل  مدفوعات  تمثل  تعاقدية  نقدية  تدفقات  توليد  على  تعمل  والتي  عالتعاقدية،  والفائدة  أصل  مبلغ  لى 

  ظتفمحة. أما أدوات الدين الترات المحاسبية اللحقلفمة بالتكلفة المطفأة في نهاية اا بصورة عاهقياسلقائم فقط فيتم  المبلغ ا

والتي تتضمن شروط  دفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية  ل التتحصي  كل من  لىإ  يهدف  أعمالنموذج    يف  اهب

القائم فقط فيتم  لغ والفوائد على أصل المبلغ  المب  ت أصلدفوعامفي    نة للتدفقات النقدية التي تتمثلتعاقدية تحدد مواعيد معي

البشكل   بالقيمة  قياسها  الدين  قياس  ويتم  .  خرىاأل  املةالشات  يراداإل  لخل   نم  ةدلعاعام  في  االستثمارات  كافة 

األ في  الفترا  خرىاأل  سهمواالستثمارات  نهاية  في  العادلة  إضافة بقيمتها  اللحقة.  المحاسبية  للمووف  ، ذلك  لىإ  ت  عيار قا 

عادلة  ة القيمال  ة فيغيرات اللحقتال  ضعر  اءلغلإلعلى نحو غير قابل    ، يجوز للمنشآت أن تختار9تقارير المالية  الدولي لل

المشتري في معاملة   التي لم يتم تسجيل المقابل المحتمل لها من قبلأو    )غير المحتفظ بها للمتاجرة  أسهم تثمارات في  لسل

ا(  أعمالدمج   اليراد إلفي  ت  خرىاأل  شاملةات  عامة  يتم  أن  األإيرادسجيل  على  توزيعات  األرباحات  في  فقط    أو  رباح 

  .رئاخسال
 

الخسائر، يتطلب المعيار الدولي أو    ة بالقيمة العادلة من خلل األرباحصنفة كمدرجلية المات الماالمطلوببقياس    فيما يتعلق

الت  9المالية    للتقارير مبلغ  عرض  يتم  افغير  أن  القيمة  المتعلقي  المالي  لللتزام  اال  لعادلة  مخاطر  في  ئتمان بالتغيرات 

الخسائر  أو    في األرباحمحاسبية  الفروق  تتزايد الأو    نشألم ت  ما،  خرىألا  شاملةات اليرادإلا  في  مزالتالمعرض لها هذا اال

ات في القيمة العادلة المتعلقة نيف التغيرصدة ت. وال يتم الحقا إعاخرىألاملة اات الشيرادعند تسجيل هذه التغيرات في اإل

لل االئتمانية  الماليبالمخاطر  لمعاسخلاو  أ  حاألرباإلى    لتزام  وفقا  المئر.  ايار  تعرض39لدولي  حاسبة  في    ،  التغير  قيمة 

بالقيمة   كمدرج  المصنف  المالي  لللتزام  العادلة  االقيمة  خلل  من  اأو    ألرباحالعادلة  في  بالكامل  أو    ح األربالخسائر 

 ئر. الخسا
 

قيمة   بانخفاض  يتعلق  يتطلفيما  المالية،  للتقارالموجودات  الدولي  المعيار  االئتخسائذج  نموتطبيق    9  ةيلامالير  ب  مان  ر 

بالم الدولي    دالتوقعة  المحاسبة  لمعيار  وفقا  المطبق  المتكبدة  الخسار  نموذج  خسائر39من  نموذج  يتطلب  االئتمان    . 

المنشأة   المتوقعة والتغيراتسبة عن خسااالمحالمتوقعة من  االئتمان  المت  ئر  االئتمان  البيانات  في خسائر  تاريخ  في  وقعة 

. أي انه لم يعد من الضروري التعرض لمخاطر  .عتراف المبدئي.منذ اال  الئتمانمخاطر ارات في  ا يعكس التغيمب  ةيالالم

 ئتمان. ائتمانية قبل تسجيل خسائر اال
 

محاسبة  تحتفظ   بوالتحمتطلبات  العامة  محاسبة  ط  آلليات  الثلثة  ضماألنواع  حاليا  المطبقة  المحاسبة التحوط  معيار  ن 

الدو  اقفو.  39  الدولي للتقللمعيار  اللي  يتواف9مالية  ارير  المؤهلة  ،  المعاملت  ألنواع  بالنسبة  المرونة  من  أكبر  قدر  ر 

غير   ودحوط وأنواع بنود المخاطر للبنة كأدوات تللمؤهواع األدوات الق بتوسيع نطاق أن ط السيما فيما يتعلمحاسبة التحو

علقة االقتصادية". كما أن  بدأ "الداله بمة واستبالفعاليتحديث اختبار    مت  ك،ذل  إلى  حاسبة التحوط. إضافةالمالية المؤهلة لم

يعد لم  رجعي  بأثر  التحوط  فعالية  تقييم  ت  مطلوبا.  إجراء  تم  متطلكما  حوطبيق  متطورة  إفصاحات  أنبات  ة  إدارطة  شل 

 .اطر التي تتبعها الشركةلمخا
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 )تتمة(  لهامةالسياسات المحاسبية ا - 2
 

 تتمة()  ر بعدلكن لم تسة ورداص  يرايعم     2.3
 

 : )تتمة( 9يسية للمعيار الدولي للتقارير المالية ات الرئالمتطلب
 أ( التصنيف والقياس  

 

 الوصف  التصنيف  اإليضاح الموجودات المالية 
حاسبة  مر المعيا
 39 ليوالد

المعيار الدولي للتقارير  
 9المالية 

 أدوات حقوق

ما في الملكية ب

  تاارتثمذلك االس

 خاصة   أسهمي ف

من   العادلةالقيمة  يع  للب متاح 8

ات يرادخلل اإل

   خرىالشاملة األ

األدوات كاستثمارات متاحة  تم تصنيف هذه 

ومدرجة االحتفاظ   للبيع  يتم  العادلة.    بالقيمة 

فياالستثمار  هبهذ  يهدف   أعمالنموذج    ات 

دية التعاقدية من تحصيل التدفقات النق  كلإلى  

في الشرو،  وحتفم   سوق   والبيع  ط وتؤدي 

لالتع تدفقات نقدية في مواعيد  ى  إل  ألداةاقدية 

المبلغ  أصل  مدفوعات  في  تتمثل  محددة 

 ط. ل المبلغ القائم فقوالفوائد على أص

عليه،   قياوبناءا  الحقا  هذيتم  األدوات   هس 

العادلة من خل ك بالقيمة  ات يراداإل  لمدرجة 

األ الد  خرىالشاملة  المعيار  تطبيق   ولي 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  كلفة تبال  ومدرجةبها 

بهذهالمطف االحتفاظ  يتم  في االستثم  أة.  ارات 

تحصيل إلى    فيهد  أعمالنموذج   من  كل 

الشروط  وتؤدي  التعاقدية،  ة  ديقنالت  اقالتدف

تدفقات نقدية في مواعيد  إلى    ة لألداةالتعاقدي

المبلغ  أصل  مدفوعات  في  تتمثل  محددة 

 غ القائم فقط. وائد على أصل المبلوالف

  الحقا  دواتاس هذه األ يق ر  تميسوبناءا عليه،  

المعيالمطفأة  تكلفة اكمدرجة بال ر  عند تطبيق 

  . 9ة ر الماليالدولي للتقاري
 

بنفس األساس المتبع حاليا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   خرىاألت المالية  المطلوباالمالي ووجودات  فة الميستمر قياس كا

39 . 
 

 ةض القيم( انخفا ب

المالية   الموجودات  بالتكلفاالمقإن  السة  المدينة  واألرصدة  المطفأة  التة  إعادة  عقود  من  االقساط ناتجة  واستحقاقات   أمين 

المستردتأال  ةادوإع على  مين  االمطالبة  تحت  التي تخضعلتسوية وات  القائمة  المدينة  انخفاض إلى    االرصدة  مخصصات 

 .  9ر المالية يار الدولي للتقاريالقيمة في المع
 

 نةديملألداة بالنسبة لألرصدة االمتوقعة على مدى عمر ا  بسطة للعتراف بخسائر االئتمانلطريقة المابيق تتوقع الشركة تط 

 . 9لية رير المالي للتقاار الدوالمعي ما يسمح بها لوفق
 

اف  رعتالاإلى    سوف يؤدي  9قارير المالية  تتوقع الشركة أن تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للت

  .اتدوألص الخسائر المسجل لهذه ازيادة مبلغ مخصإلى  يؤديلبنود معينة وبخسائر االئتمان بكر الم
 

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

لى مبادئ بعض المتطلبات القائمة عتبسيط  إلى    تؤديأو    ط، وتستبعدلتحودوات اأفي    عاطر، وتسمح للمزيد من التنولمخا

القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي عمليات تحوط  ب  تفاظاالحيتم  ط:  التحو  عناصر محاسبة  .39  ليلدومعيار لمحاسبة ا

 االستثمار.  
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 )تتمة( امةالسياسات المحاسبية اله - 2
 

 )تتمة(  بعدكن لم تسر لرة ومعايير صاد     2.3
 

 : )تتمة( 9ير المالية ة للمعيار الدولي للتقارالمتطلبات الرئيسي
 تمة( )تط حوتلا سبةمحا
التلبات محتطفق متتوا للمعيار الدولي  إداربصورة أكبر مع سياسات  حوط  اسبة  المبدئي  ة المخاطر للشركة. عند التطبيق 

ال من  بد  39ر المحاسبة الدولي  لبات محاسبة التحوط وفقا لمعياتطبيق متط  يار فتختار الشركة االستمر،  9لمالية  للتقارير ا
ا المعيار  المالية  ارتقللي  ولدلمتطلبات  على9ير  ذلك،  الرغم    .  انتهمن  الشركةفقد  يتم  إلى    ت  التي  التحوط  علقات  أن 

. ال تتوقع الشركة 9المالية للتقارير  يلدولقا للمعيار المحاسبة التحوط وف فعالة تستمر للتأهلتصنيفها حاليا كعلقات تحوط 
مح  أن متطلبات  لتطبيق  للمعيايكون  وفقا  التحوط  الماللتل   يلدوال  راسبة  تأثير أ  9ية  قارير  عل  ي  البيانمادي  المالية  ى  ات 

 للشركة.  
 

 فصاحات  ج( اإل
  وقع أن تؤدي متالوالعرض  ب  علقت ترات  يبات شاملة لإلفصاحات وتغيأيضا متطل  9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

طبإلى   في  الشركةتغيير  إفصاحات  وحجم  ال  يعة  المالية  األدوات  سيتمسنال  يف  مايسحول  التي  تطبيقخلله  ة    المعيار  ا 
 .  9للتقارير المالية الدولي 

 

للمعي الثلث  للجوانب  المستوى  عالي  تقييم  الشركة  أجرت  عام،  المالية  بشكل  للتقارير  الدولي  التقي  ديستن.  9ار  يم  هذا 
افية ومات إضمعلفر تواأو   صيلتفر  ثكأ تليلتغييرات الناتجة من تحلوافرة حاليا، وقد يخضع لالمعلومات المتإلى  المبدئي

المستقبل.  ولة ومؤيمعق في  للشركة  انتهت  دة  الشركة بشكل عامإداروقد  ليس ماديا  علىإلى    ة  التأثير  المركز   أن  بيانات 
 ل للشركة.  دخل الشاملا أو  الدخلأو  المالي

 

  ي لم تسر يرات التوالتفس  معاييريلت على العدلتاوة  ديدن المعايير الجطبيق عدد م، لم يتم ت ةيانات الماليعند إعداد هذه الب
لزامية على  تصبح إلتي سوف  . وال تتوقع الشركة أن يكون للتعديلت المقترحة ا2021ديسمبر    31بعد للسنة المنتهية في  

 لى البيانات المالية. بعدها تأثير جوهري عأو  2018ة لمالية لسنانات البيا
 

  نعقود التأمي 17 ةيالالمالمعيار الدولي للتقارير 
مأصد مر  اجلس  مايو  لمحاعايير  في  الدولية  المالية    2021سبة  للتقارير  الدولي  معيار    17المعيار  وهو  التأمين،  عقود 
ارير المعيار الدولي للتق  يحل محل  ، وهوالعرض واإلفصاحياس ووالق  ترافعاالي  غطيجديد شامل لعقود التأمين    يبمحاس
 . مينالتأعقود  4المالية 

 

الال  على من  الواردة  متطلبانقيض  ات  المالمعياضمن  للتقارير  الدولي  كبيرة  4لية  ر  بصورة  تستند  السياسات إلى    والتي 
  17رير المالية  يقدم المعيار الدولي للتقا،  تطبيقم رجعية الددأ ع والخاضعة لمب  ألغراض القياس  بقةالمحاسبية المحلية السا

انموذج للعاما  شامل  )النموذج  ااألتع   ه منهجأمين ويساندلتا  دوعق(  لللمتغياب  التي  عقود ذرة  المباشرة  المشاركة  ات سمات 
القصير  مدىبالرئيسية    رةصوب المرتبط ومنهج توزيع األقساط   تتمثل بصورة جوهرية في عقود خدمات متعلقة باالستثمار

 أمين العامة. جية على بعض عقود التالذي ينطبق بصورة نموذ
 

 تأمين:ود الد لعقياسبي الجدلمحج اموذ يسية للنرئال تماالسفيما يلي 
 

   والتي المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  بما  قياس  الصريح  التعديل  اتتضمن  قياسيعكس  ويعاد  هذه    لمخاطر 
 لمرتبطة باإلنجاز(.لية )التدفقات النقدية ابيانات ما في كل فترة قيمةال

 التعاقديةاه الخدمات  أويقا  لداعي  يلذا  مش  ربح  فبل  يوم  التي  من  الدفقاردي  لمجموعة  ت  باإلنجاز  المرتبطة  نقدية 
لى مدى  الخسائر ع  و أ  احة لعقود التأمين ويسجل في األربيمثل هامش الخدمات التعاقدية الربحية غير المكتسب  لعقود.  ا
 طية(. رة الخدمات )أي فترة التغفت

 بعض تعديل  في    يتم  الحالتغيرات  للتدفقاتوتملاة  اليالقيمة  المستقبلالنقدي  قعة  مة  التعاقدية    قابلية  الخدمات  هامش 
 التعاقدية المتبقية.   على مدار فترة الخدماتالخسائر أو  وبالتالي يتم تسجيلها في األرباح

  ه ديحدم تويت  خرىات الشاملة األيراداإلأو    الخسائرأو    في األرباحات في معدالت الخصم إما  ثير التغيرأ يل تسيتم تسج  
 ة.اسبيياسات المحرات السطبقا ألحد خيا

 قدمة خلل الفترة.مفهوم الخدمات المإلى  ات التأمين ومصروفات التأمين في بيان الدخل الشامل استنادا  إيراد تسجل 
 ا عرض  يتم  يتسللمباال  التي  دائمغ  بشكل  الوثيقة  حامل  الحدث  بغض  –  لمها  وقوع  عن  )بنود    النظر  عليه  المؤمن 

 يلها مباشرة في بيان المركز المالي. تسج يتم الدخل ولكني بيان ف -المميزة(   ريغ ارتثمالسا
 التأمين )اإل نتائج خدمات  ناقصيراديتم عرض  المكتسبة  المات  التعويضات  ما   أو    تاإيرادعن    ةنفصلتكبدة( بصورة 

 مصروفات تمويل التأمين.
 تهاإلفص التي  الشاملة  المعلومات  احات  لتقديم  عقولا   غلباالمعن  دف  من  التأممحققة  وطبيعة  د  الوحدوين  مخاطر د 

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

 )تتمة(  سر بعدة ولكن لم تمعايير صادر     2.3
 

 ة()تتم د التأمينعقو 17ارير المالية قلدولي للت ايار المع
مع ضرورة    2023يناير    1بعد  أو    أ فية التي تبدالسنوي  انات الماليةيبلا  اتفترل  7ية  لي للتقارير الماليسري المعيار الدو

الشرك  المبالغعرض   المبكر شريطة أن تقوم  بالتطبيق  الدولي  المقارنة. يسمح  المعيار  أيضا  بتطبيق  المالياللتقة    9ة  رير 

ي ينبغ.  17مالية  ارير الالدولي للتق  رايعم ال  يقبتطب يخ قيامها ألول مرة  قبل تار أو    في  15لية  لمعيار الدولي للتقارير الماوا

ين أمر غير عملي، في حالة إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك،  ال

 لة.يق منهج القيمة العادتطبأو  بأثر رجعيا التطبيق المعدل ن تختار إما ركة ينبغي على الش
 

)راجع   9المعيار الدولي للتقارير المالية  إلى    ضافةإلباب  ان المطلوييخ السرالجديد في تار  رايمعال  تعتزم الشركة تطبيق

المستوى لتأثير المعيار الدولي يما  عالي  يت تقوقد أجر  17لي للتقارير المالية  أعله(. بدأت الشركة في تطبيق المعيار الدو

المتعلقة بمطلوبات    سبيةلمحا السياسات اهري في  تغير جوإلى    ديدجلا  يارلمعوقع الشركة أن يؤدي ا. تت17قارير المالية  للت

ات  بمتطلإلى    حقوق الملكية باإلضافة  اليإجمعلى الربح وعقود التأمين للشركة ومن المحتمل أن يكون له تأثير جوهري  

 اإلفصاح. عرض وال
 

  اسات ر على السيها تأثيلشركة وليس لاب  ةل ص  ذاتولكنها لم تسر بعد    ادرةالص  خرىالمعدلة األأو    ليست المعايير الجديدة

 األداء المالي للشركة. أو  المركزأو  حاسبيةالم
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.4
 

 عداد وعرض البيانات المالية:تخدمة في إسالم سياسات المحاسبة الهامةملخص ال فيما يلي
 

 ط قسااأل

النظر عما إذا كانت    السنة، بغض  برامها خللم إالتي ت  ط من العقوداسقألاى  عل  التأمين  لمكتتبة من عقود تشتمل األقساط ا

 ة. جزئيا  بفترة محاسبية الحقأو  تتعلق كليا  
 

  تقديرات األقساط المكتتبةي الفترات المحاسبية السابقة و المكتتبة ف   قساطعديلت على األمكتسبة للسنة التتتضمن األقساط ال

حسابات عقود    كشوفعدم استلم  في حالة  السنة.  ة في نهاية  اريالس  قود للعالسناد  اة  جه  لقبمن  ولكن لم يبلغ عنها بعد  

في وفرة.  امتوالمعلومات  حدث الأ  لىإ  دا  استناغ عنها بعد  بة ولكن لم يبلاألقساط المكتت تقدير    التأمين حتى نهاية السنة، يتم

المخاطر   تعلقة بفترةاألقساط المخذ جعي. تؤقساط بأثر رألا ىلع لتتقدير لتسجيل التعدي راءإج ، يتمماليةال البياناتتاريخ 

ك وتدرج  كمكتسبة  معإيرادالمنتهية  يتم  بينما  للسنة،  المتعلقةات  األقساط  ال  املة  غير  المخاطر  كابفترة  ي  طحتيامنتهية 

  في نها كمالغ الشركة عبإ متي  لم )األقساط المكتتبة ولكن  رج األقساط المكتتبة ولكن لم يبلغ عنهاغير المنتهية. تدللمخاطر 

 .9"أقساط مستحقة ناتجة عن عقود إعادة التأمين" في إيضاح  المالية( كـ اناتالبيتاريخ 
 

 دة المسنقساط األ
رج في  ، وتدلفترةدة في العقود الموقعة خلل امل فترة التغطية المحدمستحقة لكالاط ااألقس  إجماليلمسندة  اقساط  األل  تشم

حاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في  فترة المال في ديلت ناتجةط أي تعوتتضمن األقسا .ةقثي الوتاريخ بداية 
  فترات محاسبية سابقة.

 

 التسوية  تتح ضاتة واحتياطي التعويكبد ات المتالتعويض

ة في نهاي  أخرىوأطراف    دوقعالي  كلماإلى    السنة والمستحقةالمبالغ المدفوعة خلل    تشملالتي    -  م تسجيل التعويضاتتي

والمت  -  السنة عنكبدة  يبلغ  لم  بعدلكن  بالصافي  الصلة  ذات  الخسائر  بتعديل  الخاصة  والمصروفات  االستنقاذ ها   ،

 تكبدها.  دل عنفي بيان الدخ، خرىاألستردادات واال
 

   ذي الصلة. دقعلاد بنووفقا  ل ذي الصلة لتأمينتعويض ا إجمالي سجلتعويضات إعادة التأمين عندما ي درجت
 

التعوياحتياطيتضمن   الضات تحت  ي  لم يتم تسديدها في تاريخ  التسوية  المتكبدة ولكن  للتعويضات  المقدرة    البياناتتكلفة 

للتعو تساب ام احت. يعنها أم ال  ء تم اإلبلغسوا  اليةالم المبلغ عنها غير المسددة  حتياطيات  البياناكما في تاريضات   تيخ 

 ة. اردقدير اإلحسب تدها وفرر كل حالة بميدقت اسأس  المالية على
 

م احتساب مخصص  ابقة ويتخبرة الشركة السإلى    بشكل عام التعويضات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها استنادا  تقدر الشركة  

بالنسبة  داررات اإليتقد  على أساس المتكبدة ولمة  التعويضات  بتارييبلغ عن  لتكلفة تسوية  أي   جرديو.  ليةالما  البياناتخ  ها 

 لتالية في بيان الدخل لتلك السنة. سويات والمخصصات في السنة االمالية والت اتيانالبت في تاريخ  صاالمخصبين  فرق
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 )تتمة(  حاسبية الهامةالمالسياسات  - 2
 

 )تتمة(محاسبية الهامة لسياسات الالخص  م 2.4
 

 منتهيةاحتياطي المخاطر غير ال
الجزء  تي المحاسبة عن  التقسأ  يلماإج  منم  الاط عقود  تاليةن  م  الذي مكتتبة،  أمين  في سنوات  اكتسابه  الحقة، أو    المقدر 

المنتهية. ويتم احتساب   خلل  ية من  المال  انات يالب   منفصل لكل عقد في تاريخبشكل  زء  ذلك الجكاحتياطي المخاطر غير 
 ي والمتقلب.  بير النساسب للنشاط غنملا اسألستفاقيات النسبي وااط االيسية لنشللمخاطر الرئ المتوقع احتساب التعرض

 

 تكاليف حيازة الوثائق 
يد عقود د وتج  كبدة فيما يتعلق بحيازةالمت  رىخالمباشرة األ  اإلضافية  التكاليفأو    يتم إطفاء العموالت المدفوعة للسماسرة

تعلقة د المقولعاستبعاد او  أ  ةيسو م تعندما يتوقساط  األ  كتسابعند اها  تتعلق ب   تأمين على مدى فترات عقود التأمين التيال
 . بها
  

 عموالت المكتسبة  لا
 تسجل العموالت المكتسبة عند تسجيل األقساط المتعلقة بها. 

 

 ات التأجير إيراد
على  الثابت    اس القسطاالستثمارية على أس  التأجير التشغيلي للعقارات  جة عن عقودتالناات التأجير  إيرادبة عن  المحاسم  يت

 . اريجمدى فترة اإل
 

 د الفوائ اتراديإ
 . باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أساس االستحقاق  ئد علىالفوا اتإيراد سجلت
 

 ات توزيعات أرباح  إيراد
 دفعات األرباح. في استلم  الحقات األرباح عندما يثبت توزيعات إيرادتسجل 

 

 التمويل  تكلفة
 علي.الفدة معدل الفائ م طريقةابها باستخداستحا تموي لدخل عند استحقاقهايان افي ب مويلالت تكلفة سجلت

 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب
 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

ة إدارقــرار مجلــس إلــى  ا  للحتســاب المعــدل اســتنادا  % وفقــ 1ســبة نمي بؤسسة الكويت للتقدم العلة حصة متحتسب الشرك
يجب اســتثناؤهما مــن ربــح   اإلجباري  االحتياطيإلى    لمحولواة  دارمجلس اإل  ءاضأعأة  ينص على أن مكاف  سة الذيالمؤس

 السنة عند تحديد حصة المؤسسة. 
 

 الضرائب
 الوطنيةضريبة دعم العمالة أ. 

ســبة بن 2006لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار    2000لسنة    19ة وفقا  لقانون  الة الوطنيمالع  تحتسب الشركة ضريبة دعم
رجة التــي ن، تم اقتطاع توزيعات األرباح النقدية من الشركات المدوب. وفقا  للقانللضرائ  الخاضعة  السنة  حابأرمن  %  2.5

 ة من أرباح السنة. تخضع لضريبة دعم العمالة الوطني
 

 الزكاة ب. 
 . 2007لسنة  58قم ربح الشركة وفقا  لقرار وزارة المالية ر % من1اة بنسبة ة الزكب حصستحت

 

 الماليةوات األد
 

 ةيلاملا الموجودات
 والقياس  بدئيالم عترافاال

موجــودات ة متاحــة للبيــع" و "كـ "موجودات ماليــ   39يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
ت الماليــة جوداالموتحدد الشركة تصنيف  ستحقاق" و "قروض ومدينين" و"النقد والنقد المعادل".اال حتىفظ بها تة محمالي

 بدئي.لما فاترععند اال
 

دات ء فــي حالــة الموجــومباشــرة  باســتثنا بهــاالمتعلقــة المعاملة  تكاليف  يا  بالقيمة العادلة زائدا   مبدئ  دات الماليةلموجوتدرج ا
 الخسائر.أو  لعادلة من خلل األرباحبالقيمة ا ةمسجلالمالية ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

 )تتمة(مة اهلا يةبملخص السياسات المحاس 2.4
 

 )تتمة( الماليةوات داأل
 

 )تتمة( الموجودات المالية
بــالعرف أو    تعليمــاتحدد باليت  يمنز  تطلب تسليم الموجودات خلل إطارمبيعات الموجودات المالية التي تأو    إن مشتريات
 بــالبيعلشركة تلتزم فيه ا ذيال خرياخ المتاجرة، أي في التيتارفي  سجل)مشتريات الطريقة االعتيادية( ت  سواقالسائد في األ

 الشراء.أو 
  

 موجودات مالية متاحة للبيع  
المصنفة    أسهمارات في  الستثم. إن االيةمال  ن ديالوأوراق    أسهمستثمارات في  الاتتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع  

االستثمارات  كم تلك  للبيع هي  العادلة من  ميقلاب  ةمدرجأو    للمتاجرة  ا به  ظ فحتكمفة  مصنالغير  تاحة  أو    رباحألا  خللة 
الدين إن أوراق  للحتفا  المالية   الخسائر.  تم حيازتها  التي  تلك  الفئة هي  بي ضمن هذه  لفترة غير محددة ويمكن  بها  ها  عظ 

ن كموجودات مالية  نيمديأو  ضالتغيرات في ظروف السوق. لم تقم الشركة بتصنيف أي قروأو  طلبات السيولةبة لمتستجاا
 .  عيبللة حمتا
 

القيا المببعد  قياس اس  يتم  األرباحدئي،  إدراج  العادلة مع  بالقيمة  للبيع الحقا   المتاحة  المالية  الخسائر غير أو    لموجودات 
وقت  اللك  في ذ  حتياطي المتراكم للقيمة العادلة حتى يتم استبعاد االستثمار حيث يتماال  في  أخرىلة  مشا  تاإيرادالمحققة ك

انخفاض قيمة ذلك االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة    ديدتحأو    الدخلبيان    المتراكمة في  رئاسخال  أو  إدراج األرباح
المت الخسائر  من  تصنيف  المالية  إلى    دلةالعا  لقيمةافي    ةاكمرالمت  التغيراتاحتياطي  راكمة  الموجودات  إن  الدخل.  بيان 
للبيع التي يتع العادلة بصورة مقياس  ذر قيالمتاحة  القيمة، إن    خسائرلفة ناقصا   بالتك  يتم إدراجها  ها في  قثوومتها  انخفاض 

طريقة معدل باستخدام  ات فوائد  داإيركموجودات المالية المتاحة للبيع  وجدت. يتم تسجيل الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بال
 الفائدة الفعلي. 

 

 اقستحقموجودات مالية محتفظ بها حتى اال
التي يمكن تحديدها واالستحقاقات الثابتــة يــتم تصــنيفها كمحــتفظ أو  بتةت الثاقة ذات الدفعاتشملار  يإن الموجودات المالية غ
بعــد  جــودات حتــى االســتحقاق.تفــاظ بهــذه الموى االحة علــ روقــد ما يكون لدى الشركة نية إيجابيــةبها حتى االستحقاق عند

، الفعليــة باستخدام طريقة الفائــدةمطفأة  بالتكلفة ال  اقحقتسالالية المحتفظ بها حتى  ماال  جوداتالقياس المبدئي، يتم قياس المو
أو  باألتعــازة والحيــ اعــلوة عنــد أو  ل احتســاب أي خصــم. تحتسب التكلفــة المطفــأة مــن خــلناقصا  االنخفاض في القيمة
الناتجــة مــن  رئاســ لخافــي بيــان الــدخل. تــدرج ء فــاطاإلج من معدل الفائدة الفعلية. يــدر ال يتجزأالتكاليف التي تعتبر جزءا   

 هذه الموجودات المالية في بيان الدخل.لقيمة لخفاض اان
 

 قروض ومدينون 

موجودا والمدينون  القروض  مدفوعاتمثل  ذات  مشتقة  غير  مالية  مدمحددة  أو    ةبتثات  ت  بعد  غير  نشط.  في سوق  رجة 

المالية   الموجودات  هذه  قياس  يتم  المبدئي،  بقالحالقياس  المطفأة  بالتكلفة  ال  مادخستاا   معدل  ناقصا   الفائدة  طريقة  فعلية 

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

القررأمن  تتض الش  وضصدة  لدى  واألقوالمدينين  التأمين  إعادة  عقود  عن  الناتجة  المدينة  االرصدة  المستحقة    ساطركة 

 . خرىاأل رصدة المدينةويضات تحت التسوية واألى التعة التأمين علادعإل دةروالحصة المست
 

 دلالمعا دقنالالنقد و
 ذات فتــرات اســتحقاق أصــلية لبنــوكلــدى اجــل ة األقصيرع ودائلوا  دوالنق  ادل األرصدة لدى البنوكمعالوالنقد  النقد    يشتمل
 .إن وجد -دى البنكشوف القائم لالحساب المك افي بعدلصبا وقداع والنقد بالصندأقل من تاريخ اإليأو  أشهر 3  مدتها

 

 الموجودات الماليةب االعتراف إلغاء

حسبما ينطبق عليه   مالية مماثلة  تموجوداوعة  من مججزء مأو    زء من أصل ماليي )أو جأصل مالاالعتراف ب  إلغاءيتم  

  ( عندما:ذلك
 

 أو ؛من األصل ةيدنقالت قافي استلم التدف قوقتنتهي الح   

 بسداد التدفقات النقدية بالكامل   ا  تتحمل التزامأو    األصلفي استلم التدفقات النقدية من    حقوقهاة بتحويل  شركال  قامت 

بموطرف  إلى   مادي  تأخير  دون  تآخر  مخاطر   وإما:والقبض  الدفع    تيبرجب  كافة  بتحويل  الشركة  تقوم  أن  )أ( 

  فقدتايا األصل الجوهرية ولكنها  زمميع مخاطر وتفاظ بج حاالأو    بتحويل  مقتم  ب( ل)أو    ا األصل الجوهريةومزاي

 األصل.  رة علىالسيط
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 ( السياسات المحاسبية الهامة )تتمة     - 2
 

 )تتمة(مة الها ملخص السياسات المحاسبية 2.4
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 )تتمة( الموجودات المالية
 

 )تتمة( المالية  الموجوداتب االعتراف إلغاء
ما إذا   بتقييمدفع، فإنها تقوم  القبض وال  الدخول في ترتيبأو    قات النقديةالتدفوقها في استلم  لشركة بتحويل حقتقوم اعندما  

بالمخاطر    ما تحتفظ  للممالهاوالمزايا  زالت  تقمذلك  مدى  ي أ  ى لوإ  لكية،ة  لم  إذا  بتحو  .  بكافة أو    يلالشركة  االحتفاظ 
دار استمرار الشركة في السيطرة يتم تسجيل األصل بمقد السيطرة على األصل،  الهامة لألصل ولم تفق  االمخاطر والمزاي

المرتبط  اللتزام  او  لحوم صل الس األام قيلصلة. ويتبتسجيل االلتزام ذي ا  على األصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة أيضا  
 ركة.شلحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الى أساس يعكس ابه عل

 

الحــد أو  لــذلك األصــل  دفتريــةاألصــلية اللى األصل المحول بالقيمــة  شكل ضمان عالتي تأخذ  ة  ة المستمراس السيطريق  متي
 .لأق هماينبغي على الشركة سداده، أي األقصى للمقابل الذي قد

 

 لموجودات الماليةيمة افاض ق انخ
مجموعــة أو  ايالم بأن أصلوعي موض ليلان هناك دك اذإ اد فيميلتحد تقييم بإجراءة مالي بياناتتقوم الشركة في تاريخ كل 

نخفضت قيمتها فقــط إذا كــان قد ا ماليةمن الموجودات المجموعة أو  يعتبر األصل المالي قيمتها. تنخفضمن الموجودات ا
 صــللألئي المبــد عتــرافبعــد اال مجموعة أحداث وقعتأو  االنخفاض في القيمة كنتيجة لحدث  ي علىموضوعدليل    هناك

أو  خســارة تــأثير علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المــاليال حــدثليكــون    ( وأنةمتكبــدارة"  ث خسدح")
 أدلة االنخفاض في القيمة علمــات تشــير ضمنتت  قدها.  نمثوق  يمكن تقديره بصورة مو  والذيلية  الماالموجودات  مجموعة  

 المدفوعات األساســيةأو  بالفوائدزام عدم االلت أو لعجزاأو  لية كبيرةام تباصعوجه  توا  المدينينعة  مجموأو    المدينأن  إلى  
 كــنيم  انخفــاض  ىإلــ   ةالملحوظبيانات  الوعندما تشير    ىخراالضطرابات المالية األأو    احتمال التعرض لخطر اإلفلسأو  

 حــاالت بحــدوثرتبط  تــي تــ لا  ةيادقتصــ االالظــروف  أو    لمتــأخراتفي التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات فــي ا  قياسه
 العجز.

 

 جودات مالية متاحة للبيعوم
لعادلة  ايمة متواصل في القأو   ي انخفاض كبيرالمصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوع سهمفي حالة استثمارات األ

التكلفة األصلية  يتم تقييم االنخفاض "الكبير" مقا مار بما يقل عن تكلفته.ستثلل المتواصل"  ال"و  رماستثللبل  ة  فترمقابل 
خسائر المتراكمة لقيمة العادلة دون التكلفة األصلية. إذا كان هناك دليل على االنخفاض في القيمة، فإن الفض فيها االتي تنخ

قيا  – يتم  ببسها  التي  ناقصا     تكلفةين  الفرق  الحالية  العادلة  والقيمة  لالحيازة  خسائر  القيمة  نخلأي  في   مارثستللفاض 
ال يتم عكس خسائر   في بيان الدخل.  درجوت  خرىات الشاملة األيرادعادها من اإل استبيتم    -  دخلفي بيان ال  سابقا  ققة  حملاو

ج الزيادات في القيمة العادلة بعد االنخفاض في وتدردخل  يان البلل  من خ  أسهممة من االستثمارات في  االنخفاض في القي 
  .خرىألا ةملالشا تايرادباشرة  ضمن اإلالقيمة م

 

 فأة تكلفة المطمدرجة بال مالية  داتجومو
ي  ففاض  وجود الدليل الموضوعي على االنخمدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم الشركة أوال  بتقييم  لا  المالية  بالنسبة للموجودات

الجوهرية على نحو فردي، وبصور  صورةالقيمة ب المالية  للموجودات  ير لية غاملات  وداموجلل   مجمعةأو    ة فرديةفردية 
نخفاض في القيمة لألصل المالي الذي تم في حالة تحديد عدم وجود دليل موضوعي على اال نحو فردي.ة على  جوهريال
بصورة  ي تق سوايمه  االنخفاض جوهريفردية،  كان  ار جوهري،  يغأو    ء  إدراج  الموجودات يتم  مجموعة  ألصل ضمن 

مخا سمات  ذات  ويالمالية  مماثلة  ائتمان  ام جم  يمتقيتم  طر  الموجووعة  في   عةمجم  بصورة  لماليةدات  االنخفاض  لتحديد 
تحقق  تي  لية ايمة والموجودات المالفاض في القحديد االنخالمالية التي يتم تقييمها بصورة فردية لت  قيمتها. إن الموجودات

 ة. ي القيمض فا فخنللع مجملتقييم الاجها ضمن اال يتم إدرتستمر في تحقيق خسائر االنخفاض في القيمة أو  ائرخس
 

حالة على  موض  دليل وجود    في  خسائر  وعي  القيمة،  تكبد  القيمة  ر  تقدييتم  انخفاض  بين  بالفرق  الخسارة    دفترية القيمة 
واللألص المل  للتدفقات  الحالية  ال  المستقبلية  اليةقيمة  االئتمانية  الخسائر  )باستثناء  المتوقعةالمقدرة  يتم   مستقبلية  لم  التي 
ال  مصختو  د(.بع  تكبدها للتالقيمة  الماليدفحالية  المستقبلقات  الفعلية  يةة  الفائدة  بمعدل  المالية.    المقدرة  للموجودات  األصلي 

لقياس أي خسارة من انخفاض القيمة هو معدل   المستخدم مالخصفإن معدل الفائدة المتغيرة، ت معدالبالنسبة للقروض ذات 
 لحالي.  الفائدة الفعلية ا

 

الدخل. ويالخسائر  قيمة  مخصص، وتسجل  حساب  خدام  است  من خلللألصل    يةرتفدلا  يمةالقيتم تخفيض   ستمر في بيان 
التدفقات النقدية    لخصم  ة المستخدمدلفائوتستحق باستخدام معدل اخفضة،  لما  دفتريةالعلى القيمة  ات الفائدة  إيراداستحقاق  

خسا قياس  لغرض  االنخفاالمستقبلية  القيمئر  في  تسجض  فياوفلا   اتراديإل  ة.  يتمالدخ   بيان   ئد  القرو  ل.  مع  شطب  ض 
 تحويلهاأو    ضماناتكافة ال  تسجيلمع  الستردادها في المستقبل    واقعي  تمالعلق بها في حالة عم وجود احالمتلمخصص  ا

حالشركة.  إلى   زيادةا في  خساو  أ  لة  مبلغ  القيمة  ئرنقص  في  سنة الحقةالمقدرة  االنخفاض  في  بعدنتيجة  ،  ،  وقع    حدث 
الافخنا  يلتسج زيادةقيمة،  ض  خساخفو  أ  يتم  خلل  رئض  من  وذلك  سابقا   المسجلة  القيمة  حساب    انخفاض  تعديل 

 . لالدخ بيان إلى  االسترداديضاف ، حقا  شطب مستقبلي الالمخصص. إذا تم استرداد 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       - 2
 

 (ةمحاسبية الهامة )تتمملخص السياسات ال 2.4
 

 ة(لية )تتمالما تاوداأل
 

 الماليةوبات  المطل
 

 المبدئي والقياس عترافاال
الشــركة   دتحد  مدرجة بالتكلفة المطفأة.مالية    مطلوباتك  39الدولي    اق معيار المحاسبةتصنف المطلوبات المالية ضمن نط

ئــدة معــدل الفا تخدام طريقــةســ اب ةفأة المطالتكلفات المالية بتدرج المطلوب المبدئي. عترافلية عند االاتها المانيف مطلوبتص
  المطلوبات.ب عترافاال إلغاءخسائر في بيان الدخل عند الرباح واأل درجت .الفعلية

 

دائنــة الدة رصــ األ"ناتجــة مــن عقــود التــأمين" وال  مطلوبــاتال"  ةشركلل  درجة بالتكلفة المطفأةية المالمال  لوباتالمط  تتضمن
  ".ىخراألدائنة لاة دصراألو" تأمين"الود إعادة قعناتجة من ال
 

 الخسائر.أو  ي التزام مالي كمدرج بالقيمة العادلة من خلل األرباحتحديد ألشركة بقم الم ت
 

 ات الماليةلوبالمطاالعتراف ب إلغاء
 اء صلحيته. انتهأو  ؤهإلغاأو  المرتبط بالمطلوباتء من االلتزام عند اإلعفا تزام ماليلااف باالعتر إلغاءيتم 

 

ا م  لادبستعند  بآخرحا  اليالتزام  الم  لي  نفس  كبير،قرمن  بشكل  مختلفة  بشروط  المالي  أو    ض  االلتزام  شروط  بتعديل 
هذا معاملة  يتم  بشكل جوهري،  كأو    التبديل  الحالي  بو  األصلي  اللتزامبا  فعترااال  إلغاءالتعديل  جديد،  االعتراف  التزام 

   .لخدلا  ي بيانذات الصلة ف  يةتردفالويدرج الفرق في القيمة 
 

 ليةمادوات المقاصة األ
 حــقن هنــاك إذا كــا صافي المبلغ في بيــان المركــز المــالييدرج  والمطلوبات المالية و  المالية  ن الموجوداتقاصة بيتتم الم
ة الموجودات وتســوي يقتحقأو  وجد نية السداد على أساس الصافيبالغ المعترف بها وتملمقاصة ال نفيذالت قابل حالي  قانوني
   في آن واحد.  تابلوالمط

 

   العادلةالقيمة 
ا  يستق المالية مثل  األدوات  وفق االشركة  االستثمارية  العقارات  المالية مثل  في    لمشتقات والموجودات غير  العادلة  للقيمة 
 .19 حاضيإلة في اكلفة المطفأ ها بالتتم قياسيفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية التي اإل . تملماليةانات البياريخ تا
 

في    المشاركينظمة بين  لنقل التزام ما في معاملة من  المدفوعأو    المستلم من بيع أصل ما  لمبلغدلة بأنها االعالقيمة  تعرف ا
تاريخ  السوق يست  في  االقياس.  قياس  األصل  لىإ  العادلة  ةلقيمند  بيع  معاملة  حدوث  إحدى  أو    افتراض  في  االلتزام  نقل 

 الحاالت التالية:  
 أو   ،االلتزامو أ  يسي لألصلئرلا وقفي الس 
 االلتزام. أو  ألكثر ملءمة لألصلسوق الرئيسي، أي في السوق ااب الفي غي 

 

 ة. كثر ملءمألاوق الس أو  سيالسوق الرئيإلى   وللوصيجب أن يكون بإمكان الشركة ا
 

العادلة لألصل القيمة  قياس  اأو    يتم  التي من  االلتزام باستخدام  السوراشملل  الممكنالفتراضات  ا عند  ق استخدامهكين في 
 .  االقتصادية المثلىالحهم مصلتحقيق   المشاركين في السوق سيعملونااللتزام، بافتراض أن أو  األصل تسعير

 

ا القيمة  قياس  الماغل  صلأللعادلة  يراعي  المشاركلي  ير  ا  قدرة  اقتصادية من خلل  إنتاج منافع  السوق على  ستخدام  في 
األصل بأعلى   وق من المحتمل أن يستخدمر في السمشارك آخ  لىإ  بيعهلل  من خأو    له،  ىوتسم  وأفضل  األصل بأعلى

 وأفضل مستوى له. 
 

ى استخدام أقص القيمة العادلة، مع تحقيقفية لقياس اات كلها بيان مة للظروف والتي يتوفرتستخدم الشركة أساليب تقييم ملئ 
 حوظة.ت غير المللخدملا ستخدامذات الصلة وتقليل اللمدخلت الملحوظة 

 

الموف كتصن واافة  قياس  جودات  يتم  التي  العادلةلمطلوبات  الجدول أو    قيمتها  المالية ضمن  البيانات  في  عنها    اإلفصاح 
العادل  للقيمة  والمبيالهرمي  استن  ان كمة،  المدخلت  إلى    ادا  يلي،  الأقل مستوى من  لقياس  أهمية  يمثل  العادلة  والذي  قيمة 

 ككل:
 

 سعر الشراء عند اإلقفال إلى  تناد اة اسنشط  أسواق في المتداولة :1 وىالمست

 ربشكل مباش  احوظ  لعادلة ملقياس القيمة النسبة لاب  الجوهرية: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخلت 2توى  المس

 غير مباشر؛ و أو 
 ا. عادلة ملحوظ  يمة الالق قياسلنسبة لاب ةيهرجوالت خلل مستوى من المدال يكون بها أق : أساليب تقييم3المستوى 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.4
 

 )تتمة(لة العاد القيمة
  ء ارشار اللمعلنة. تستخدم أسعأسعار السوق اإلى    المالية المسعرة في سوق نشط بالرجوع  واتألدعادلة للمة ايتم تحديد القي

أو    صناديق االستثمارأو    مة العادلة للستثمارات في الصناديق المشتركةستند القيطلوبات. تلمل  البيعار  ات وأسعوجودملل
 تم اإلعلن عنه.  ذيلخيرة األات اصافي قيمة الموجودإلى  المماثلةأدوات االستثمار 

 

ي  المسعرة،  المالية غير  البالنسبة لألدوات  القيمة  التدفقات  أو    ثلستثمار مماية الالسوق  القيمةإلى    عوجرلبا  عادلةتم تحديد 
 .أسعار الوسطاءأو  الملئمة خرىنماذج التقييم األأو  ة المخصومةالنقدي

 

قبلية وفق ا  دير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستتق  يتممطفأة،  لفة االمالية المدرجة بالتكللألدوات  بالنسبة  
 ة مماثلة.اليدوات مالسوق ألفي   يلحالا دالعائلمعدل 

 

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

ت قد لويحتلاكانت    إذاحدد الشركة ما  مطلوبات المدرجة في البيانات المالية على أساس متكرر، توالات  للموجود  ةنسببال
ذات األهمية  أقل مستوى من المدخلت  إلى    ق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  رمي عن طريالجدول اله  ين مستوياتحدثت ب

 ة.  مالي اتنبيا ل( في نهاية كل فترةالعادلة كك قياس القيمةل
 

طر  ات ومخايعة وسمطب  لىإ  اد  انت ت اسلوبالموجودات والمطبتحديد فئات ل  الشركةلغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت  
 تزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعله. لاالأو  األصل

 

 عقارات استثمارية
العقارا االستثماريتدرج  بالتكلفةت  مبدئيا   ذلك    بما  ة  اال المعاملة.  ليفتكافي  بعد  العقارات   عترافالحقا   تدرج    المبدئي، 

تقييم مقيم إلى    المالية والتي يتم تحديدها استنادا    اناتالبيتاريخ    يف السوق فتعكس ظرو  تيلاة  لداعمة الاالستثمارية بالقي
خسائر التغير في القيمة  أو   أرباح يتم إدراج .ةرياالستثما  اتيعة واستخدام العقارمستقل باستخدام طرق تقييم تتوافق مع طب

  ا.فيهتنشأ  تيلاة  نسلل في اارية ضمن بيان الدخالعادلة للعقارات االستثم
 

بب  افاالعتر  غاءلإيتم   يتم  عندما  االستثمارية  من أو    يعهاالعقارات  دائمة  بصفة  االستثمارية  العقارات  سحب  يتم    عندما 
  يةستثمارات االسحب العقارالخسائر عند  أو    األرباح  سجلت .اهة من بيع مستقبلي  يةدقتصافع اتوقع أي منادون  االستخدام  
 االستبعاد. و أ السحبسنة ي الدخل ف في بيان هاداعتبسا أو داممن االستخ

 

التحويلت االستثماريأو    إلى  تتم  العقار  االستخدا  من  في  تغير  هناك  يكون  عندما  عقا فقط  من  للتحويل  بالنسبة  ر  م. 
اللحقة  عقار  إلى    يثماراست للمحاسبة  المقدرة  التكلفة  فإن  المالك،  في  تتمثليشغله  العادلة  في   ريغتلا   تاريخ  القيمة 

إذا  االستخد ا  بحأصام.  يشغلهالعقار  عقارا     لذي  للسياسة    استثماريا ،المالك  وفقا   العقار  هذا  عن  بالمحاسبة  الشركة  تقوم 
 . في االستخدامالتغيير خ يرتا ت حتىوالمعدا للممتلكاتص عليها المنصو

 

 ومعدات ممتلكات
 ، إن وجدت.المتراكمة  مةيقخفاض في الخسائر االنأو    المتراكم  كلتهس االناقصا  لتكلفة  دات با والمع  الممتلكاتيتم إدراج  
م إدراج  تت ويحساباالمتراكم الخاص بها من ال  ، يتم استبعاد التكلفة واالستهلكسحبها من الخدمةأو    وجوداتعند بيع الم

 في بيان الدخل.  اخسارة ناتجة عن بيعهأو  ربح أي
 

ت  والمعدا  للممتلكات جية المقدرة  اإلنتاا  لألعمار  وفقالثابت  القسط    أساس  ىعل  كالستهليتم احتساب ا ألرض.ال تستهلك ا
 كما يلي: المتبقيةعلى مدى أعمارها  خرىاأل

 

  سنة 50 ك حرمل أرضمباني على 
 سنوات 4 ية تبمكات  أثاث ومعد 
 واتسن 3 ـاراتيس 

 

توقع  لما  النمطمع    االستهلك  طريقة وفترة  قافوت  لضمان  ستهلك بصورة دورية يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة اال
 والمعدات.  الممتلكاتن بنود مالناتجة للمزايا االقتصادية 

 

التغيرات في أو    عندما تشير األحداث  ةفي القيم  ضنخفاد االوالمعدات لغرض تحدي  كاتمتلللم  دفتريةاليتم مراجعة القيم  
القيمة  إلى    الظروف يمك  دفتريةالأن  استرقد ال  المؤإذا توفر مث  .اهددان  عن    دفتريةالالقيمة    ة زيادةوفي حال شر،ل هذا 
اقصا  العادلة ن  ايمتهمثل قمكن استردادها التي تا المقيمتهإلى    لمقدر الممكن استرداده، فإنه يتم تخفيض الموجوداتالمبلغ ا

 كبر. أيهما أ ،قيمتها قيد االستخدامأو  بيعالتكاليف حتى ال
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 هامة )تتمة(لا ةيسبالمحا  السياسات -2
  

 اسبية الهامة )تتمة(المحسات ص السياملخ 2.4
 

 )تتمة( ممتلكات ومعدات 
نها بصورة منفصــلة ة عتم المحاسبيلتي  والمعدات ا  الممتلكاتبنود  أحد    من  جزءيتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال  

افع المنــ  مــنزيــد عنــدما تط قــ ف خــرىقــة األحللات مصــروفاويــتم رســملة ال بدل.المســت للجــزء دفتريــةالويتم شطب القيمة 
 بيان الدخل عند تكبدها.ي ف خرىوتسجل كافة المصروفات األ والمعدات المتعلق بها.  لبند الممتلكاتالقتصادية المستقبلية ا

 

 غير الماليةات دمة الموجوياض ق انخف
إلــى   ظــروفيــرات فــي الالتغأو    داثحــ ألا  يرا تشدمعنمتكرر  أو    س سنويداخلية على أساتقوم الشركة بإجراء مراجعات  

لمبلــغ ل اتراحتســاب تقــديعلى االنخفاض فــي القيمــة، يــتم  مؤشرفي حالة وجود والمعدات.  الممتلكاتنخفاض في قيمة اال
 تكــاليفالاج النقد ناقصا   وحدة إنتأو    كن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصللممالمبلغ ا  نإ  صل.الممكن استرداده لأل

مســتقلة واردة تدفقات نقدية منتجا  لاألصل  ما لم يكن لألصل الفردي حددويأعلى؛ ما أيهستخدام ناء االه أثقيمتأو    بيعلاى  تح
  .خرىلموجودات األة امجموعأو  تاوجودة الناتجة من الملتدفقات النقديبشكل كبير عن ا

 

وتســجل يمــة خفــاض فــي القتعرض للن ون األصل قدكيف  ،دهاسترداالممكن    اوز المبلغلألصل تتج  دفتريةالإذا كانت القيمة  
مــة القيأو  لبيــعصا  التكاليف حتــى االقيمة العادلة ناقأي ) دفتريةالبيان الدخل لخفض القيمة في  خسارة االنخفاض في القيمة  

يفــة ظول  ةســبالمنا  ضــمن فئــات المصــروفاتخسائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان الــدخل  . تسجل  أيهما أكبر(  دامخناء االستثأ
 قيمته. لذي انخفضتاألصل ا

 

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

مخــاطر لا  نعــ م  قــد تــنجالمحتملــة التــي  ر  ائخسلتعرض لاحتماالت الة السيطرة على  دارإلل  يتيحمما    ركةالش  أعمالويع  ـلتن
تتم عمليات إعــادة التــأمين وفقــا  لعقــود إعــادة التــأمين االتفــاقي واالختيــاري  .عماللنمو األية ففر قدرة إضا، كما تورةبيالك
اب تســ احبالتزاماتهم قد ينجم عنــه خســائر للشــركة. وعليـــه، يــتم    فاءالوفي  مين  أالت  معيدياخفاق  زيادة الخسائر. إن    ضدو

 ســندةويــتم معاملــة عمليــات إعــادة التــأمين الم حصــيلها.ت فيالمشكوك  ة للمبالغردااإل ديراتقتل قا  وفزمة اللالمخصصات 
يات الخسائر بطريقــة ياطمين في احتأالت  تقدر حصة معيديإعادة التأمين.    للشركات التي قبلتكمخاطر ومطلوبات بالنسبة  

  .اهنيأممعاد تق بالوثيقة التتعل التي  بالتعويضاتتتوافق مع االلتزام 
 

بإعــادة التــأمين قــد تــنخفض  ا  خاص على أن أصل إذا كان هناك أي مؤشرما تقييم ب يةت مالبيانايخ كل  تارركة في  قوم الشت
وإذا  .هرســمي للمبلــغ الممكــن اســترداد مشركة بــإجراء تقيــيم الة، تقومالقي وجود مؤشر على االنخفاض فيالة في ح قيمته.
يــتم األصل قد انخفضت قيمتــه و ان  ردادها، يعتبالممكن استر  قيمتهن  ميتأبإعادة ال  صاخلا  لألصل  دفتريةالالقيمة    تزتجاو

 المبلغ الممكن استرداده.إلى  تخفيضه
 

 االلتزاماختبار كفاية  
 تافقة للتــدم التقديرات الحاليإذا كانت التزامات التأمين المحققة كافية باستخدا تقييم مامالية ب اتنبيا لتقوم الشركة بتاريخ ك

اللتزامات التأمين )ناقصــا  تكــاليف حيــازة  دفتريةالوإذا أظهر هذا التقييم أن القيمة  مين.ب عقود التأقبلية بموجنقدية المستلا
رة في باشبالكامل م  درجتقبلية المقدرة، فإن العجز يقات النقدية المسلتدفضوء ا  ية فيفالمؤجلة المتعلقة بها( غير كا  الوثائق

 .نتهيةغير المطر مخصص للمخا باتسحا ويتم لبيان الدخ
 

بصورة    التعويضاتجميع    من المتوقع تسويةحيث  عويضات تحت التسوية  تم الشركة بخصم مطلوباتها الخاصة بالتقوال  
 المالية. تالبيانايخ رتان م جوهرية خلل سنة واحدة

 

  العمالت األجنبية
ة بتاريخ هــذه للعملة الرئيسي دالصرف السائ لسعرفقا  الرئيسية و  ةلعملباا   دئيلعملت األجنبية مبالمعاملت التي تتم باتسجل  

لكــويتي الــدينار ا ىإلــ  ةليــ الما البياناتجنبية في تاريخ يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملت األو .المعاملت
  .لخدلا ي بياناتجة فخسائر نأو  حتسجل أي أربا سعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.بأ
 

الــدينار الكــويتي وفقــا  إلــى  جــة بالقيمــة العادلــةير النقديــة بــالعملت األجنبيــة والمدرت غوبات والمطلالموجودال  يتم تحوي
التغيــر فــي قيمتهــا  درجحالة الموجودات غيــر النقديــة التــي يــ ي وف .دلةلعااة ميقلاصرف السائدة في تاريخ تحديد ألسعار ال

لشــاملة ات ايــرادمباشــرة فــي اإل ســجلاألجنبي ت فرأسعار الص  ، فإن فروقخرىاملة األشلا  تاديرااإلالعادلة مباشرة في  
يــتم تســجيل فــروق  ان الــدخل،يــ فــي بدلــة  دراج التغير فــي قيمتهــا العا، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إخرىاأل

 ل.ل العملت األجنبية في بيان الدختحوي
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 مة(تت) ةامية الهالسياسات المحاسب -2
  

 هامة )تتمة(ة الات المحاسبيلسياسلخص ام 2.4
 

 )تتمة( العمالت األجنبية

النقدية النقدية وغير  الموجودات والمطلوبات  الللعمليات األجنبية وفقا  ألسعا  يتم تحويل  السائدةصر    البيانات يخ  بتار  رف 

ل وق التحويتتراكم فر .لصرف للسنةوسط أسعار ات مب  ييت ر الكوالديناإلى    لعملياتيتم تحويل نتائج التشغيل لتلك ا المالية.

اإل من  منفصل  بند  في  األيرادالناتجة  الشاملة  تحويل    خرىات  تا  جنبية(األعملت  ال)احتياطي  العمليات  حتى  بيع  ريخ 

   ية.األجنب
 

 أجير عقود الت 

في  ينقل الحق    كان العقد أي، ما إذا  .ريجتأد  ن عقيتضمأو    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  د الجميع عقو  ةلنسبعتراف والقياس باريقة فردية للتطبق الشركة ط

اتأجير   التأجيرالشركة مطلوب  لجست  لقيمة.الموجودات منخفضة  التأجيرلسداد مدفو  ات  وموجودات حق االستخدام   عات 

 .ستخدام الموجودات األساسيةالتي تمثل حق ا
 

   خدامحق االستموجودات 

ا موجودات حق  الشركة  تارخالستتسجل  في  للستخدايخ  دام  األساسي  األصل  توفر  تاريخ  )أي  التأجير  عقد  يتم  بدء  م(. 

ا أي  ام بالتكلفةدختساال ات حق  قياس موجود ة إعادة ر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي عمليراكم وخسائاستهلك مت  ناقص 

تك تتضمن  التأجير.  عقود  لمطلوبات  مبلغ  قياس  االستخدام  حق  موجودات  التأجي بمطلو لفة  والتكاليف ال  رات  مسجلة، 

ا  تاريخ البد  لبق  وأ  تمت فيوعات التأجير التي  المباشرة المتكبدة لعقد التأجير، ومدف . ما  جير مستلمةأي حوافز تأء، ناقص 

م معقول  بشكل  متأكدة  الشركة  تكن  مدةلم  نهاية  في  المؤجر  األصل  ملكية  على  الحصول  استهلك    ن  يتم  التأجير،  عقد 

  عضخت  ر.ما أقصا ومدة التأجير أيهلى أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لهع  ماق االستخدحدات  موجو

ا االستخدام موجودات حق  االنخفاض في القيمة.إلى  أيض 
 

 مطلوبات التأجير  

يتعين سدادها   تيتأجير اللاات  فوعالمقاسة بالقيمة الحالية لمدفي تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل الشركة مطلوبات التأجير  

التعلى   ا  هرتة في جوهمدفوعات ثاب  كلذ  في)بما    فوعات ثابتةأجير مدمدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات  ا( ناقص 

تي من المتوقع دفعها  معدل ما، والمبالغ الأو    مؤشرإلى    ير المتغيرة التي تستندجير المستحقة ومدفوعات التأجحوافز التأ

مؤكد  الذي من الالشراء وفوعات عقد التأجير على سعر ممارسة خيار  يدية. كما تشتمل مدخرقيمة التلاات  مانبموجب ض

التأجير، في حالة كانت مدة عقد دفوعات غرامات إنهاء مدة عقد  الشركة ومه من قبل  ستارسيتم مم  قولة من أنهعم  ةرصوب

معدل ما  أو    مد على مؤشرمتغيرة التي ال تعتالالتأجير    توعامدفة لخيار اإلنهاء. يتم تسجيل  التأجير تعكس ممارسة الشرك

 .فوعاتمد العي سداد ف التي تستدرظال أو الحدثيقع فيها  ترة التيكمصروفات في الف
 

بداية عقد التأجير    التأجير، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ  د احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقدنع

  ة دايزم  قد، يتبداية الع  عد تاريخالتأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبدة المتضمن في عقد  ائمعدل الف  ن كا  إذافي حالة  

 ضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة بينما يتم تخفي  الفائدةتكلفة  كس تراكم  ير لكي يعأجلتات عقد امبلغ مطلوب

في    تغيرأو    تغير في مدة عقد التأجيرأو    في حالة أن يطرأ تعديلد التأجير  قات عس القيمة الدفترية لمطلوباد قياذلك يعإلى  

المدفو عقد  المدتأجير  عات  في  تغير  المستقبلية)أي  في  فوعات  التغير  من  لتحديد   المؤشر  الناتجة  المستخدم  المعدل    أو 

 األساسي. شراء األصل سيتمجراؤه لتحديد ما إذا كان م إيت لذيالتقييم اي ف  تغيرأو  عقد التأجير( مدفوعات
 

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة 

أجير تلا  دقو)أي ع  رة األجل للممتلكاتتطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصي

ا  12بلغ مدتها  التي ت ا  اء(. كما  رشر المن تاريخ البدء وال تتضمن خيال  أق  أو  شهر  إعفاء االعتراف بالموجودات  تطبق أيض 

التأجير على عقود  إدراج مدفوعات  يتم  القيمة.  منخفضة  تعتبر  التي  المكتبية  المعدات  تأجير  القيمة على عقود  منخفضة 

األجلا القيالموجودات م   ريجأ ت  وعقود  لتأجير قصيرة  أعل  مة كمصروفاتنخفضة  فتساس  ى  الثابت على مدى  رة  القسط 

 .أجيرتلا
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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  والمزا  ةف كاويل  تح ب  الشركةيتم  الهامةايلمخاطر  تأجير صل  االلملكية    ا  كعقود 

المحاس   تشغيلي. اإيراد  نبة عيتم  التأجات  أير  التأجير وتدلناتجة على  الثابت على مدار فترة عقد  القسط  رج ضمن  ساس 

ى ي التفاوض علف ةدكبة المت ويتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئي الخسائر نظرا لطبيعة تشغيلها. أو  احات في األربيراداإل

فترة التأجير باستخدام   مدى   على  االعتراف بهايتم  المؤجر و  لصلأل   القيمة الدفتريةإلى    لهرتيب  التي وجير التشغيلعقد التأ

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

 اكتسابها. 
 

 ات مخصص

الشركة  ندما يكون  المخصصات عل  تسج )قانونيةات  زامالتلدى  من وقبل    دث وقع مناتجة عن ح ن  لية(استدالأو    حالية 

بصورة  زام ويمكن قياس مبلغ االلتزام  صادية لتسوية التموارد تتضمن منافع اقتاستخدام  إلى    تحتاج الشركةأن    محتملال

فيها. الشركة   موثوق  تتوقع  عندما   لفصمنكأصل    رداداالست  يدرج،  جزئياأو    اليك  صصالمخ  داسترداعندما  فقط  ولكن 

إذا   .أي استردادات في بيان الدخل بالصافي بعد  المصروفات المتعلقة بأية مخصصتعرض   بالفعل.  داكد مؤيكون االستردا

المخاطر    يعكسائب بحيث  معدل حالي قبل الضرالمخصصات باستخدام  يتم خصم  لقيمة الزمنية للنقود ماديا، فكان تأثير ا

 تمويل. كتكلفةصص نتيجة مرور الوقت ي المخالزيادة ف لسجت الخصم،تطبيق  عند .هو ملئملما قا  ، وفلتزاممرتبطة باالال
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

مدة    ي للموظف وطولالراتب النهائإلى    نهاية الخدمة لجميع موظفيها. إن استحقاق هذه المزايا يستندم الشركة مكافأة  تقد

للحد  الخدمة ل  ويخضع  الخاألدنى  للموظف.  فترة  اإدمة  لهذه  المتوقعة  التكاليف  فترة استحقاقها  يتم  لمكافآت  ن  مدى  على 

 الخدمة. 
 

لموظفيف الشركة  تقدم  ذلك،  اشتضل عن  الكويتيين  كنسبإلى    راكاتها  وتحتسب  االجتماعية  للتأمينات  العامة  ة من الهيئة 

 استحقاقها.  التي تسجل كمصروف عند على هذه االشتراكات  لشركة تقتصرإن التزامات اراتب الموظف. 
 

 المحتملة والموجودات وباتالمطل

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

 .لخارج مستبعدا  ا إلى  المتضمنة لمنافع اقتصادية
 

إد يتم  البيالموجود  راجال  ضمن  المحتملة  يتم  ات  بل  المالية،  عندماانات  عنها  تدف  اإلفصاح  احتمال  الموارد  يكون  ق 

 الداخل مرجحا .إلى  المتضمنة لمنافع اقتصادية
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
 

 األحكام

الإطار  في   التالية، بصرف النظذ األحكاتخاة بادارمت اإلية للشركة، قامحاسبتطبيق السياسات  التي تتضمن  ر عن تلك  م 

 ى المبالغ المدرجة في البيانات المالية. ها أكبر األثر علقديرات والتي كان لت
 

 تصنيف االستثمارات 

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

  يعتاحة للبالمودات المالية اض قيمة الموجانخف

أو   خفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبيرانكموجودات  أسهمالمتاحة للبيع في  ملة الموجودات الماليةتقوم الشركة بمعا

د تحدي  إن عملية عند وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة.أو    امتواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفته

بما في   خرىاألكة بتقييم العوامل  ذلك، تقوم الشرإلى    فةإضا .أحكام جوهريةلب  اصل" تتطمتو"الأو    لكبير"االنخفاض "ا

فذل الطبيعية  التقلبات  األك  أسعار  و  سهملأل  سهمي  لألالمسعرة  الخصم  وعوامل  المستقبلية  النقدية  غير   سهمالتدفقات 

 المسعرة.
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 )تتمة(هامة ية الالسياسات المحاسب -2
  

 الهامة )تتمة(المحاسبية  ملخص السياسات 2.4
 

 )تتمة( اضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالفتراألحك
 

 )تتمة( األحكام

 لشركة كمؤجر  ا – التأجيرالتزامات عقود 
روط لشم البنود واتقيي  إلى  محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها. واستنادا  ل عقارات تجارية  وقعت الشركة عدة عقود  

التي ال ت، مثل مدة علترتيباتل التأجير  للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد  شكل جزءا  جوهريا  من  قد  العمر االقتصادي 

للعقار التجاري،  التأجير التي ال تعادل بصورة جوهري  األدنى لمدفوعات عقود العادلة  القيمة  أنها إلى    الشركة  توصلتة 

 غيلي. العقود كعقود تأجير تشات ويتم المحاسبة عن هذه العقار لهاملة لملكيةا طر والمزاياالمخاتحتفظ بكافة 
 

 واالفتراضات  التقديرات

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

وبات  جودات والمطلللمو  دفتريةالالقيمة  ل مادي على  تعديإلى   تؤديد  طر جوهرية قل مخاتمث المالية والتي    البياناتبتاريخ  

الية. رات المتاحة عند إعداد البيانات المالسنة المالية اللحقة. استندت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤش  خلل

ف الناشئة  الظروأو    وقفي الس  تغيراتللتغير تبعا   قد ت  ولكن الظروف الحالية واالفتراضات المتعلقة بالتطورات المستقبلية

 تنعكس تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.   رج نطاق سيطرة الشركة.على نحو خا
 

 إعادة التأمين ة المدينة الناتجة عناألرصدقيمة فاض خسائر انخ

اض خصص لقاء انخفم   احتساب يجب    ا كانلتحديد ما إذعلى اساس ربع سنوي  تقوم الشركة بمراجعة األرصدة المدينة  

حول تحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية   ا  ة أحكامداريجب أن تتخذ اإل  ،خاصةوبصفة   ي بيان الدخل.القيمة ف

تحديد المطلوبة.  عند  المخصصات  بالضرورةتلتستند    مستوى  التقديرات  تتضمن إلى    ك  عوامل  عدة  حول  افتراضات 

متفاوتة ا  درجات  وعدممن  تخا   ألحكام  وقد  النتائجلتأكد،  يؤدي  تلف  مما  علىى  إل  الفعلية  مستقبلية  تلك   تغيرات 

 المخصصات. 
 

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

 

  معاملت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 

 كبير؛ حدإلى  مماثلة  أخرىة ألداة  حاليلالقيمة العادلة ا 

 أو   حالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ة مخصومة بالمعدالت الفقات النقدية المتوقعالتد 

  أخرىنماذج تقييم . 
 

ديد  ن تحكومتى ال يمغير مسعرة يتطلب تقديرا جوهريا.   أسهملخصم للستثمارات في  إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل ا

 خفاض القيمة إن وجد. بالتكلفة ناقصا  انات  إدراج هذه االستثمار منها، يتم  قير بصورة موثودهذا التق
 

 تحت التسويةتعويضات الصص مخ

تستند   بموجب عقود التأمين.التعويضات  أصحاب العقود الناتجة عن  إلى    تقدير المبالغ المستحقةلهامة    اأحكامة  دارتتخذ اإل

كد عدم التأة وكبيرة من األحكام ول تتضمن درجات متفاوتعوامعدة  ل  وهامة ح  تراضاتافإلى    لضرورةت بااذه التقديره

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

ة النهائية ية والتكلفلالما  اتالبيانعنها بتاريخ    مبلغلاتعويضات  لالتكلفة النهائية المتوقعة ليتم تقدير  ،  على وجه الخصوص

المبلالمتكبدة وغتعويضات  للالمتوقعة   المتبعة من قبل اإل. إن الطريقة  المالية  بيانات الغ عنها بتاريخ  ير  ة في  دارالرئيسية 

ويضات التعسداد    هاتاتجا   استخداملى  تعتمد عالمتكبدة غير المبلغ عنها  تعويضات  المبلغ عنها والتعويضات  تقدير تكلفة ال

  المستقبلية. التعويضاتسداد  جاهاتتوقع اتفي  السابقة
 

الم اإن  أحكام  طالبات  تتطلب  إفرادي. أو    قضائيةلتي  أساس  على  تقديرها  يتم  تحكيمية،  اإل قرارات  بمراجعة دارتقوم  ة 

 . اساس ربع سنويعلى  بلغ عنهامخصصاتها للتعويضات المتكبدة وكذلك التعويضات المتكبدة ولم يتم اإل
 

 ين مدة التأإعا

ا معيتتعرض  مع  لنزاعات  التأمينلشركة  احت  ،دي  تقصيوكذلك  التأمين.مال  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
  

 مة(ية الهامة )تتحاسبمسات الملخص السيا 2.4
 

  )تتمة( ة الجوهريةواالفتراضات المحاسبيالتقديرات وام األحك

 )تتمة( تراضاتتقديرات واالف ال

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

  واستنادا،  ةف مشابهموقع مماثل وذات ظرو  يفالنسبة لعقارات تقع  حديثا  ب  ىرأخها أطراف  ب  علية التي قامفال  تالمعامل

العقارات.  إلى    أيضا   مقيم  استخدام طريقة رسممعرفة وخبرة  اإلتم  العادلةيرادلة  القيمة  لتحديد  في    ات  الملكية  لحصص 

غيل ات تشإيرادقسمة صافي  ة وتحتسب بجاتها الناترادإيإلى    ستنادااات  ر؛ حيث يتم تقدير قيمة العقاالعقارات االستثمارية

 لعائد المتوقع للعقار في السوق والمعروف بـ "معدل الرسملة".  العقار على معدل ا
 

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

 . 12اح ضاإلي
 

 اض المتزايد  عدل االقترم تقدير  -ير أجعقود الت

 تزايدة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المللشركة أن تحدد بسهول  ال يمكن

التأجير. إن الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعهمع لقياس مطلوبات  المتزايد هو معدل  راض األموال تالق  دل االقتراض 

للحصول للا ذي  زمة  أصل  ال  على  لألصل  مماثل  فقيمة  االستخدام  بحق  يتم  مرتبط  ان  على  مماثلة،  اقتصادية  بيئة  ي 

"يتعين على الشركة" سداده، والذي  معدل االقتراض المتزايد ما   لك يعكسلذ االقتراض لمدة مماثلة مقابل ضمان مماثل.

ا عند عدم توفر أسعا  . لة للملحظةبقا ريتطلب تقدير 
 

 القطاعات   معلومات  - 3
 

ات وتتكبد مصروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات إيرادالتي تكتسب    عمالعات تعمل في أنشطة األتنتظم الشركة في قطا

ة، تنتظم الشركة داررض توزيع الموارد وتقييم األداء. ألغراض اإلقبل مسئول اتخاذ قرارات التشغيل لغ  بشكل دوري من

 ان والحياة. البحري والطاقة والطيريق والحوادث العامة ون وهي الحريإلعادة التأم قطاعات تشغيل أربع في
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 )تتمة( معلومات القطاعات   - 3
 

 فيما يلي تفاصيل القطاعات:

 الحريق  2021
 الحوادث  
 العامة 

البحري  
 طاقة وال

 والطيران  
 

 المجموع  غير موزعة  الحياة 

 ار كويتيدين كويتي  ردينا ر كويتي ادين نار كويتي دي تي دينار كوي دينار كويتي  

       ات:يراداإل

 71,645,536     - 4,496,881 13,429,202 6,547,369 47,172,084 أقساط مكتتبة
 (5,240,842)     - (149,714) (1,163,867) (213,202) (3,714,059) دي التأمينأقساط مسندة لمعي

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 66,404,694     - 4,347,167 12,265,335 6,334,167 43,458,025 ةساط المكتتبألقصافي ا

الحركة في األقساط غير 
 (3,902,333)     - (322,663) (1,022,671) (273,018) (2,283,981) المكتسبة  

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 62,502,361     - 4,024,504 11,242,664 6,061,149 41,174,044 ة  بقساط المكتسصافي األ
ستلمة من عمليات العمولة الم

 384,216     - 1,790 44,794 17,661 319,971 إعادة تامين مسندة  
 3,180,281 907,446 177,137 317,376 154,875 1,623,447 ات استثمار إيراد

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 66,066,858 907,446 4,203,431 11,604,834 6,233,685 43,117,462 طاع الق اتادإير

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
       المصروفات: 

 47,975,927     - 4,877,916 6,028,114 3,987,341 33,082,556 ات متكبدة  تعويض
دي التأمين في حصة معي

 (4,881,547)     - (117,066) (571,142) (90,956) (4,102,383) بدة المتك التعويضات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 43,094,380     - 4,760,850 5,456,972 3,896,385 28,980,173 صافي التعويضات المتكبدة  

 14,130,649     - 158,785 2,533,054 1,173,647 10,265,163 تكاليف حيازة أقساط 
 (709,408)     - (17,276) (154,685) (7,163) (530,284) ت مؤجلة  ة في عموالركالح

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 13,421,241     - 141,509 2,378,369 1,166,484 9,734,879 ساط صافي تكاليف حيازة أق

ية إدارمية ومصروفات عمو
 2,727,889 57,097 213,183 689,677 193,398 1,574,534 ومصروفات عقار 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 59,243,510 57,097 5,115,542 8,525,018 5,256,267 40,289,586 مصروفات القطاع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 6,823,348 850,349 (912,111) 3,079,816 977,418 2,827,876 ائج القطاع نت

عقارات من ات تأجير إيراد
 773,660 773,660     رية استثما
تقييم عقارات   إعادة أرباح

 3,399 3,399     استثمارية  

 (91,743) (91,743)     استهلك 

 (672,993) (672,993)     تحويل عملت أجنبية  خسارة

 (34) (34)     تكلفة تمويل 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
قبل حصة   ارة( )الخس الربح

لتقدم العلمي لكويت لؤسسة ام
وضريبة دعم العمالة الوطنية 
والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس 

 6,835,637 862,638 (912,111) 3,079,816 977,418 2,827,876 ةداراإل

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 191,471,433 38,523,265 9,434,886 24,356,410 10,853,425 108,303,447 الموجوداتمجموع 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 128,291,712 5,881,107 8,164,028 19,669,049 9,153,830 85,423,698 مجموع المطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
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 ت )تتمة(معلومات القطاعا    - 3

 لحريق ا 2020

 الحوادث  
 مة لعاا

البحري  
 اقة طوال

 والطيران  

 
 المجموع  غير موزعة  الحياة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  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) مينالتأ يدمعيساط مسندة لأق

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

 50,888,230     - 3,734,508 10,217,100 3,454,693 33,481,929 صافي األقساط المكتتبة

قساط غير الحركة في األ

 (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  صافي األقساط المكتسب

لمستلمة من عمليات العمولة ا

 535,684     - (182) 92,015 35,025 408,826 ندة  إعادة تامين مس

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

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

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

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

       : المصروفات

 39,001,828     - 3,365,900 5,316,255 2,656,543 27,663,130 دة  متكب  اتويضتع

حصة معيدي التأمين في 

 (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 ات المتكبدة  صافي التعويض

 11,581,369     - 49,706 2,302,154 1,043,155 8,186,354 ف حيازة أقساط تكالي

 (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 ط اسف حيازة أقصافي تكالي

ية إدارمصروفات عمومية و

 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

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

 4,802,202 595,508 424,340 1,516,515 1,985,546 280,293 نتائج القطاع 

جير من عقارات ات تأإيراد

 681,345 681,345     استثمارية 

تقييم عقارات  إعادة خسارة

 (7,248) (7,248)     استثمارية 

 (113,297) (113,297)     استهلك 

 300,257 300,257     عملت أجنبية ويلتحربح 

 (145) (145)     تكلفة تمويل 

 2,446 2,446     ربح بيع ممتلكات ومعدات  

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

صة مؤسسة الربح قبل ح

ريبة الكويت للتقدم العلمي وض

زكاة دعم العمالة الوطنية وال

 5,665,560 1,458,866 424,340 1,516,515 1,985,546 280,293 ةدارأعضاء مجلس اإل ةومكافأ

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

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

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

 104,446,724 4,604,420 5,784,805 18,011,337 8,589,559 67,456,603 المطلوبات مجموع 

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

 الجغرافية: ات القطاعات معلوم

أسا بصورة  الشركة  ثلثة  تعمل  في  والشر  أسواقسية  الكويت  أف  وسطاألق  جغرافية:  ووشمال  تتضمن  أخرىريقيا   .

ال  اطقالمن  خرىاأل  واقسألا تنتمي  التي  الشرق  لمنطق  وأفريقيا  وسطاألة  آسيا  أساسية  بصورة  وهي  افريقيا    وشمال 

 .  واوروبا

 

 كويت ال 2021
  طاألوسالشرق 
 أخرى قيا فريأ وشمال

 
 المجموع 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 62,502,361 38,452,009 19,048,817 5,001,535 لمكتسبةافي األقساط اص
 384,216 340,855 36,054 7,307 مين مسندة أات إعادة تمستلمة من عملي ةعمول
 3,180,281 97,080   -     3,083,201 استثمار اتإيراد

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 66,066,858 38,889,944 19,084,871 8,092,043 ت القطاعارادإي
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 13,295,712 408,165   -     12,887,547 وجودات غير متداولةم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 الكويت  2020
  األوسطالشرق 
 موع المج أخرى فريقيا أ وشمال

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 50,165,923 27,954,879 17,411,779 4,799,265 المكتسبةقساط األفي صا
 535,684 361,261 142,331 32,092 مين مسندة أادة تمستلمة من عمليات إع ةعمول
 3,166,028 520,770     - 2,645,258 اراستثم اتإيراد

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 13,388,014 425,632     - 12,962,382 موجودات غير متداولة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 موقع العملء.إلى  اتيرادمعلومات اإلتند ست
 

ية الكائنة في الكويت ومنطقة ارات االستثمار العقت ووالمعدا  تالممتلكامن  غرض  ذا الداولة لهتتكون الموجودات غير المت

 ". FEROالشرق األقصى"
 

       ات االستثمار       إيرادصافي   - 4
  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
    

 1,752,875 1,580,195  وائد على ودائعف 
 651,520 1,076,829  بيعة متاحة لل مالي   موجودات  أرباح محققة من بيع 
 647,245 595,031  فوائد على سندات

 156,601 161,568  ات من صناديقإيراد 
 291,794 158,422  ات توزيعات أرباحإيراد 

 (334,007) (391,764)  (8)إيضاح   للبيع تاحة  مات مالية  خسائر انخفاض قيمة موجود 
  ─────── ─────── 

  3,180,281 3,166,028 
  ═══════ ═══════ 

 

 السنة  ربح - 5
 

   :السنة بعد تحميليدرج ربح 
  2021 2020 
 ويتي دينار ك دينار كويتي   
    

 1,832,061 2,249,942  ية  إدارمن مصروفات عمومية و مدرجة ض   تكلفة موظفين 
  ═══════ ═══════ 
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 ةمخففاألساسية وال ربحية السهم    - 6
 

بالصافي    القائمة خلل السنة  سهملعدد األ  المرجحالسنة على المتوسط  بح  ر  بقسمةسية والمخففة  ساتسب ربحية السهم األتح

 : كما يلي، الخزينة أسهمبعد 

 2021 2020 

 يدينار كويت دينار كويتي  
   

 5,234,446 6,317,090 السنة ربح 
 ────────── ────────── 

 سهم سهم  

 218,548,070 218,550,654 الخزينة   أسهم  بعد بالصافي   خلل السنة   ة القائم   سهم دد األلع   ح المرج وسط  المت 
 ─────── ─────── 

 23.95 28.90 )فلس(   ألساسية والمخففة ربحية السهم ا 

 ═══════ ═══════ 
 

تبعا    سهم ألعديل بأثر رجعي لعدد من افلس قبل الت  25.87مته  ا قي م  2020ديسمبر    31بلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في  

 (.  13ح يضاالمنحة )إ سهمأل
 

ا ألن  تماثلة.بحية السهم األساسية والمخففة مهناك أي أدوات مخففة قائمة، فإن ره ليس نظر 
  

        نقد المعادلد والالنق - 7
 2021 2020 
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 6,768,849 5,900,918        نقد نوك والب أرصدة لدى

 70,689,219 91,985,290 جل ودائع محددة األ

 ─────── ─────── 

 97,886,208 77,458,068 

 (70,384,619) (91,985,290) ن ثلثة أشهرزيد ع صلية ت رات استحقاق أ ذات فتصا : ودائع محددة األجل  ناق 

 ─────── ─────── 

 7,073,449 5,900,918 ل لغرض بيان التدفقات النقديةوالنقد المعاد قدالن

 ═══════ ═══════ 
 

ا ا  ائعود لإن  بممحددة  )  110,000بلغ  ألجل  بها كض   نار كويتي(دي  110,000  :2020دينار كويتي  فيمحتفظ  ل  مقاب  مان 

ك محلية وتحمل متوسط معدل مودعة لدى بنو جلة األع محددإن الودائ (.20)إيضاح   بنوكمن قبل   ةاعتماد ممنوح اتخطاب

    % سنويا(.2.9: 2020% سنويا )2.0فائدة بنسبة 
 

  ارات ماليةثمتاس - 8
 

 لية المتاحة للبيع موجودات الماأ( ال
  2021 2020 
 ويتيدينار ك كويتيدينار   

 :أسهم 
   

 5,587,547 6,366,654  مسعرة 

 699,049 71,509  غير مسعرة  
  ─────── ─────── 
  6,438,163 6,286,596 

 3,790,516 3,366,188  صناديق مدارة 
  ─────── ─────── 
  9,804,351 10,077,112 
  ═══════ ═══════ 
 

 صين.ق المختبأحدث قيمة لصافي الموجودات المقدمة من مدراء الصنادي سعرةر المرة غيلصناديق المداا يتم إدراج
 

الصناديق بمبلغ  أسهمالمدارة صناديق    تتضمن  )  216,360  خاصة  كويتي  كو  518,234  :2020دينار   إن  .(يتي دينار 

وصناديق  مسعرة  ر  غي  مأسهو  ر كويتي(دينا  518,234  :2020دينار كويتي )  216,360  الخاصة بمبلغ  همسصناديق األ

ناقصا  االنخفاض في بالتكلفة  مدرجة    ينار كويتي(د  939,450  :2020دينار كويتي )  307,099بمبلغ  مدارة غير مسعرة  

  مة عادلة قيإلى    للوصول  أخرى   مناسبة  أساليب  وجوددم  وعدية المستقبلية  لنقبسبب الطبيعة غير المتوقعة لتدفقاتها االقيمة  

    المالية.ت جودالهذه المو بهاموثوق  
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 )تتمة( استثمارات مالية - 8
 

 )تتمة( بيعللية المتاحة أ( الموجودات المال

 ا  ارات. استنادتثمقيمة هذه االس  اض في فة بمراجعة موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كان يوجد انخدارقامت اإل

محددة،    إلى خداراإل  قامتمعلومات  بتسجيل  فة  انخفاض  في  ي سائر  للسن  القيمة  الدخل  في  بيان  المنتهية  ديسمبر    31ة 

    .(4)إيضاح  دينار كويتي( 334,007 :2020يتي )كو  اردين 391,764بمبلغ  2021
 

 سية للتقييم.رئيال التقييم والمدخلت ليبض أسامع عر ة العادلة إفصاحات الجدول الهرمي للقيم 19يبين إيضاح 
 

 ق  االستحقا حتى   ب( موجودات مالية محتفظ بها
  2021 2020 
 دينار كويتي تيدينار كوي  

    :مطفأة التكلفة ال 

 13,699,600 16,699,600  مالية ين ال راق الد أو 
  ═════════ ═════════ 

 

 قساط مستحقةوأ التأمينعادة  ن عقود إأرصدة مدينة ناتجة ع - 9
  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 15,502,383 15,550,531  لتأمين عن عقود إعادة ا الناتجة المدينة األرصدة مجمل

 (285,950) (331,666)  يلهاي تحصمشكوك فمخصص ديون 

  ─────── ─────── 

 15,216,433 15,218,865  عادة التأمينقود إعصافي األرصدة المدينة الناتجة عن 

 18,767,106 21,934,462  تأمينأقساط مستحقة ناتجة من عقود إعادة ال

  ─────── ─────── 

  37,153,327 33,983,539 

  ═══════ ═══════ 
 

في    مشكوك  لديون  : ال شيء( كمخصص2020دينار كويتي (  45,716بتحميل مبلغ    ، قامت الشركةخلل السنة الحالية 

 . الدخلة في بيان عمومية وإداري مصروفات ن والذي تم إدراجه ضم هاتحصيل
 

 عادة التأمين كما يلي: قود إ جة من عالقيمة النات ديسمبر، إن تقادم األرصدة المدينة غير منخفضة 31كما في 
 

  السداد ولكن غير منخفضة القيمةرة متأخ  

ا 12-3 أشهر 3خلل  المجموع   ا 12أكثر من  شهر   شهر 

 ي دينار كويت دينار كويتي  ي دينار كويت ر كويتي يناد 
     

2021 15,218,865 3,786,334 6,351,263 5,081,268 

2020 15,216,433 4,776,622 6,649,563 3,790,248 
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  ة  احتياطيات فني - 10

  حريق 2021

 حوادث  
 عامة 

 بحري وطاقة 
 ان وطير

إعادة   إجمالي
على  التأمين 

 ع المجمو نات الحياة  أميت مة المخاطر العا 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي ينارد يتيدينار كو دينار كويتي 

تحت  التعويضات  إجمالي

 76,513,819 5,014,850 71,498,969 13,301,363 6,224,754 51,972,852 ة السن  ي بدايةالتسوية ف

عيدي التأمين حصة م

 (6,949,835) (9,071) (6,940,764) (1,483,831) (94,412) (5,362,521) بداية السنة  ستردة فيالم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

صافي التعويضات تحت  

 69,563,984 5,005,779 64,558,205 11,817,532 6,130,342 46,610,331 بداية السنة   فيالتسوية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 43,094,380 4,760,850 38,333,530 5,456,972 3,896,385 28,980,173 يضات المتكبدة صافي التعو

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

 (29,309,959) (2,821,356) (26,488,603) (5,393,073) (3,696,088) (17,399,442) فوعة  تعويضات مد

من   مينحصة معيدي التأ

 1,805,422 59,863 1,745,559 614,393 36,011 1,095,155 فوعة دالتعويضات الم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

صافي التعويضات  

 (27,504,537) (2,761,493) (24,743,044) (4,778,680) (3,660,077) (16,304,287) المدفوعة  

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

 85,153,827 7,005,136 78,148,691 12,495,824 6,366,650 59,286,217 نهاية السنة   التسوية في

ين التأمحصة معيدي 

 10,025,960 66,274 9,959,686 1,440,580 149,357 8,369,749 لمستردة في نهاية السنة ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
تحت  التعويضات  جماليإ

 95,179,787 7,071,410 88,108,377 13,936,404 6,516,007 67,655,966 سنة  سوية في نهاية الالت 

احتياطي أقساط غير  

 27,230,818 1,092,618 26,138,200 5,732,645 2,637,823 17,767,732 مكتسبة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 122,410,605 8,164,028 114,246,577 19,669,049 9,153,830 85,423,698 حتياطيات الفنية اال

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة(نية )احتياطيات ف  - 10
 

  حريق 2020

 حوادث  
 عامة

 ة بحري وطاق
 وطيران 

ة  إعاد إجمالي
على  التأمين 
 المجموع  اة  الحي  تأمينات مة لعار االمخاط

 ار كويتي دين كويتي دينار  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 السنة  التسوية في بداية
حصة معيدي التأمين 

 (11,970,938) (39,735) (11,931,203) (8,523,997) (188,773) (3,218,433) نة بداية الس لمستردة فيا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

تعويضات تحت  صافي ال

 56,429,123 3,281,776 53,147,347 11,028,940 5,982,588 36,135,819 اية السنة  في بدلتسوية ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 (30,888,070) (1,672,561) (29,215,509) (11,567,829) (2,603,150) (15,044,530) فوعة  ضات مدتعوي 
  التأمين منيدي ة معصح

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

تعويضات  صافي ال

 (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 في نهاية السنة   التسوية
حصة معيدي التأمين 

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

التعويضات تحت   إجمالي

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

 23,328,485 769,955 22,558,530 4,709,974 2,364,805 15,483,751 بةمكتس
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 99,842,304 5,784,805 94,057,499 18,011,337 8,589,559 67,456,603 لفنية حتياطيات ااال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  أخرىأرصدة مدينة  - 11

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 868,310 1,041,016  ات مستحقة يرادإ

 4,735,202 5,444,607  حيازة مؤجلة  تكلفة 

 114,649 120,652    أخرىة مدينة أرصد
  ─────── ─────── 

  6,606,275 5,718,161 
  ═══════ ═══════ 

  

       عقارات استثمارية    - 12

    2021 2020 

 تيكوي  دينار كويتي دينار  
    

 11,821,378 11,818,076  يناير  1في  كما

 (7,248) 3,399  عادلة    ير في القيمة الالتغ

 3,946 (6,802)  يةتحويل عملت أجنب تعديل 
  ─────── ─────── 

ديسمبر  31ي كما ف   11,814,673 11,818,076 
  ═══════ ═══════ 
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 تمة(استثمارية )تعقارات     - 12
 

مستقلين  قييم العقارات الين من خبراء تصادرة من قبل اثنمات  تقييإلى    استنادا    ريةارات االستثماعقلة للتم تحديد القيمة العاد
قيم قارات االستثمارية. إن أحد هذين المقيمين هو بنك محلي، واآلخر مالع  وع منالمهنيين ذوي التخصص في تقييم هذا الن

معتم طمحلي  سمعة  وذو  بتق د  المقيمين  من  كل  قام  ايبة.  االستثملعييم  راريقارات  طريقة  باستخدام  ات. يراداإل  سملةة 
األغر التقييم،  القاض  الشركة  القيمة  ختارت  المحلي، وهي  البنك  قبل  المقدمة من  )  ى مناألدنيمة  التقييمين  :  2020بين 

م على  بناء   التقييمين(  من  األدنى  هيئة  القيمة  تشغيالمال.    سواقأتطلبات  تأجير  عقد  الشركة  ستأجري  م  مع  ليأبرمت 
 .(21 )إيضاح ةاالستثماري هااتعقار

 

 تقييمات: المستخدمة في ال تراضات الهامةفيما يلي االف
 

    2021 2020 
    

 778 884  دينار كويتي  –مربع(  متر )لكل متوسط اإليجارات

 %5.8 %6.5  معدل العائد 

 %2.5 %1.0  الشغور معدل 
 

ومعدل   اإليجارات متوسط % في5نسبة ير ب يم أعله، مثل التغ تقيالمستخدمة في الهامة الفتراضات الي تغييرات على اإن أ
 لى بيان الدخل للشركة. ري عر جوه نقطة أساسية للعائد، ليس لها تأثي 50الشغور، والتغير بعدد 

 

 من  3ا ضمن المستوى صنيفه بالتالي تم تات ويرادملة اإلدام طريقة رس ة باستختثمارييتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االس
 العادلة. يمة الجدول الهرمي للق

 

 ةدارومكافأة أعضاء مجلس اإلوزيعات األرباح س المال وترأ -13
 

المال المص  فلس   100( سهم بقيمة  204,003,360  :2020)  220,323,628  مصدر والمدفوع منوال  رح بهيتكون رأس 
نقسه  (75,822,300  :2020)  75,822,300من    ذلككون  ويت  هم.للس  فلس(  100:  2020) بالكامل  مدفوع  تم  بيدا   م  نما 

)  144,501,328  إصدار كسهم  128,181,060  :2020سهم  اجتماع    منحة.  أسهم(  في  الموافقة  االجمعتم  لعمومية ية 
  رأس المال المصدر دة  على زيا  2020ديسمبر    31في    المنتهية  للسنة  2021مارس    21السنوية للمساهمين المنعقد بتاريخ  

لل بالكامل  بمبلغ  شركوالمدفوع  كويتيد  1,632,027ة  كويتي(1,511,136:  2019)  ينار  من    دينار  اصدار  وذلك  خلل 
 31جاري بتاريخ  جل التأس المال في السالتغير في رب  التأشير، وتم  سهم(  15,111,360:  2019)سهم منحة    16,320,268

   . 2021 مارس
 

  أرباح نقديةعات منحة وتوزي أسهم
ا امجلس    جتماعفي  بتاريخلمن اإلدارة  الشركة2021ر  فبراي  17عقد  إدارة   16,320,268  إصدارب  ، أوصى أعضاء مجلس 
بمعدل  كأ(  15,111,360  :2019) منحة  )س  100لكل    أسهم  8سهم  بمعدل  2019هم  بمبلغ  سهم(    100لكل    أسهم  8: 

1,632,027  ( كويتي  كويتي(. 1,511,136  :2019دينار  ال  دينار  هذه  اعتماد  قبل  توصيةتم  اجتماع   في  ينالمساهم  من 
 .  2021مارس  21العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ية الجمع

 

أرباح نقدية بقيمة    توزيعب  ى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أوص2021فبراير    17اإلدارة المنعقد بتاريخ  مجلس    في اجتماع 
5  ( للسهم  في    سنةللكويتي  دينار    1,011,809  بمبلغ  (للسهمس  فل  5:  2019فلس   :2019)  2020  بريسمد  31المنتهية 

التوصية  (.دينار كويتي  936,836 المنعقد ب  في  المساهمين  من قبل  تم اعتماد هذه  تاريخ  اجتماع الجمعية العمومية السنوية 
 . 2021مارس  21

 

الشركةأوصى   إدارة  بمعدل    سهمأ  19,829,127  رإصداب  مجلس  دينار   1,982,913بمبلغ  هم  س  100لكل    أسهم   9منحة 
  ديسمبر   31  للسنة المنتهية في  فلس للسهم  5  زيع أرباح نقدية بقيمةكة بتورة الشرأوصى مجلس إدا  ،ذلكوة على  . علويتيك

   .في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المساهمين لموافقة األرباح النقدية وتوزيع المنحة أسهمإصدار   يخضع .2021
 

 ة داراإل مكافأة أعضاء مجلس
قوانين المحلية وهي  في إطار المبلغ المسموح به بموجب التي  وينار كدي  206,500  بلغمبة  دارإلس اإن مكافأة أعضاء مجل

دينار    185,495  غة بمبلداراإلكافأة أعضاء مجلس  تم اعتماد م  الشركة.  جمعية العمومية السنوية لمساهميالتخضع لموافقة  
مارس    21منعقدة في  النوية  ة العمومية السيجمعفي الكة  من قبل مساهمي الشر  2020سمبر  دي  31كويتي للسنة المنتهية في  

2021.  
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   ياطياتاالحت    -14
 

 سهماأل إصدارعالوة 
 للتوزيع. غير متاح  سهماأل إصدارب علوة ساإن ح

 

 االجباري طي حتيااال
جب  ي  هفإن  شركةلة اإدارء على توصية أعضاء مجلس  وبناالنظام األساسي للشركة،  تأسيس ولد اعقو  ن الشركات انووفقا  لق
عمالة الوطنية الالكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  قبل حصة مؤسسة  % من ربح السنة  10ل نسبته عن  يقما ال    طاعاستق

يقاف إ  الجمعية العمومية السنوية للشركة  ررن تقأ  يجوز  ي. باراالحتياطي االج إلى    ةاردأعضاء مجلس اإلوالزكاة ومكافأة  
إال   هذا االحتياطي  ال يجوز استخدامالمال المصدر.    أس% من ر 50تياطي نسبة  حاال  هذا  زيتجاوعندما    ستقطاعاال  اهذ

المال المدف% من رأ5إلى    تصل  ت أرباح بنسبةعا لدفع توزيأو    لمقاصة الخسائر فيها  مح  وع في السنوات التي ال تسس 
أن يعاد    جب ياطي يمن هذا االحت  اطاعهاقت  مقابلة للتوزيع. إن أي مبالغ يت  احتياطيات  ببسب غيا  مين هذا الحدبتأباح  األر
السنو  طاعهااستق في  األرباح  تكون  هعندما  يتجاوز  لم  ما  كافية،  القادمة  نسبة    ذاات  الم  %50االحتياطي  راس  ال  من 

   المصدر.
 

 اري ختياال حتياطياال

سنة  % من ربح ال10  ه عننسبت  ما ال يقلجب تحويل  ي  فإنه ،شركةالنظام األساسي للعقد التأسيس ووفقا  لقانون الشركات و

للل  قب الكويت  مؤسسة  احصة  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  مجللوتقدم  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  اإلطنية  إلى    ةدارس 

لس ية مجالسنوية بموجب قرار من الجمعية العمومية بناء  على توص  تقطاعاتاالسهذه  وقف  ز  و. يجاالختياري  االحتياطي

 .االحتياطي هذا وزيع على تال توجد قيود  ة.ارداإل
 

 العام ياطي حتاال

 يتم تحويل مبلغ محدد من ربح السنة  ،لتي يحددها المجلس في توصياتها  ة ووفقا للطريقةداروصيات مجلس اإلبناء على ت

الاال  إلى اإلتج  ام. عحتياطي  مجلس  تقدير  على  بناء   التحويلت  هذه  لمداررى  وتخضع  السنوية الجمعي  وافقةة  العمومية   ة 

دينار    1,250,000مبلغ  ع  ة على اقتطاداراإل  وافق مجلس  .عاماللى توزيع االحتياطي  ع  د قيودال توجلشركة.  اهمي  لمسا

 (. ييتدينار كو 750,000: 2020) 2021ديسمبر  31ياطي العام لسنة االحتإلى  كويتي
 

 خزينة  أسهم  - 15

     2021 2020 

 تينار كويدي يدينار كويت  
    

 1,641,594 1,772,974  ا  هفظ بلمحتا سهمعدد األ
  ═══════ ═══════ 

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

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

 343,093 487,568  القيمة السوقية )دينار كويتي( 
  ═══════ ═══════ 

 195 378  ( لسسهم )فمة السوقية لليللق مرجحسط الالمتو
  ═══════ ═══════ 

 

 الخزينة.   أسهمظ بالحتفالل فترة اخياري ي االختزينة غير متاح للتوزيع من االحتياطالخ أسهماويا  لتكلفة ن مبلغا  مسإ 
 

 ر الحربأخطاالصندوق العربي لتأمين   -16
 

مته الشركة من الصندوق استلث إخطار  حدقا  ألوطب ار الحرب.طن أختأميربي لإن الشركة هي أحد أعضاء الصندوق الع

لتأميا حص  ،الحرب  أخطارن  لعربي  للصنفإن  الموزعة  غير  األربـاح  فـي  قد  تها  كويدين  423,688  بلغتدوق  تي  ار 

أمريكي 1,398,309) أمريكي1,401,837 كويتي(  ناردي  427,000):  2020]   (دوالر  هذ .([دوالر  يظهر  المولم  بلغ ا 

زعة للصندوق  في األرباح غير المو  هاسبة عن حصتبالمحاسياسة الشركة تقضي    إنحيث  ة  ركللشية  لبيانات المالاضمن  

    فقط عند تصفية الصندوق.
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 عالقة ت ف ذات مع أطراالممعا -17
 

علقةمثل  ت ذات  الالمساواألم    الشركة  األطراف  اإلرئيسيين  همين  مجلس  اردااإلوموظفي  ة  داروأعضاء  للشركة    العلية 

الوالشر عل  تيكات  سيطأو    يها يسيطرون  عليها  مشتركةيمارسون  ملموسا .  أو    رة  ها  أعمالسياق    في   الشركة  تقومتأثير 

ذات علقة    ع أطرافلت موالمعام  األرصدة. تتكون  دلـة مع أطراف ذات علقةمتباادة تأمين  عإدمات  تقديم خب  المعتاد

 مما يلي: 

   

2021 
 المجموع

 يتي ر كودينا

2020 
 المجموع
  يتي كودينار  

 
 ركة األم  الش

 دينار كويتي  

 أخرىطراف  أ
 ذات علقة  
 دينار كويتي 

     بيان المركز المالي 

 1,636,116 2,203,507 50,213 2,153,294   التأمينادة عن عقود إع ةناتج ة مدينةأرصد

 42,371 404,948     - 404,948 ة لتأمين مستردة من تعويضات تحت التسوي معيدي ا حصة  

 267,050 347,702     - 347,702 تأمين   دة دائنة ناتجة عن عقود إعادة رص أ 

 4,250,266 5,240,717 27,384 5,213,333 اطي تعويضات تحت التسوية احتي 
 

 

 

 
 ة األم  الشرك

 دينار كويتي  

 أخرىأطراف  
 ت علقة  ذا

 دينار كويتي 

2021 
 المجموع
 ي دينار كويت

2020 
 عوملمجا

  دينار كويتي

     الدخلن  بيا

 3,466,898 4,131,733 19,413 4,112,320 صافي أقساط مكتسبة

 1,428,455 3,536,994 26,701 3,510,293 ف حيازة وثائق  بدة وتكالي كات مت تعويض 
 

 ة العليا  دارإلموظفو ا

ومسئولية تخطيط  ة  هم سلطة ممن لديدارإلفي ايين  لرئيسة واألعضاء ا دارإلأعضاء مجلس اة العليا  داراإلموظفو    يتضمن

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

 ة العليا داراإلمكافآت موظفي 

  2021 2020 

 ر كويتي دينا ي دينار كويت  
    

 579,461 625,729  قصيرة األجل   أخرى  ومزايا   رواتب

 61,382 142,206  موظفينل مة ل الخد هاية  مكافأة ن

  ─────── ─────── 

  767,935 640,843 

  ═══════ ═══════ 
 

 . 13في االيضاح  ةدارأة أعضاء مجلس اإلمكافالمتعلقة ب المعلومات نصاح عتم اإلف
 

 ة المخاطر  ارإد  - 18
 

  قا  وف  المستمرة  ةقبلمراوا  والقياس  يددالتح  يقةبطر  رالمخاط  هذهة  إداريتم    لكنو  الشركة  أنشطة  في  جزءا    المخاطر  تمثل

 تحقيق  في  الشركة  رارالستم   كبيرة  ميةأه  ذات  اطرخالم  ةإدار  في   الطريقة  هذه  إن  .خرىاأل  والضوابط  رالمخاط  لقيود

 عرضتت .الشركة  داخل  به  طةالمنو  بالمسئوليات  يتعلق  يماف  مخاطرلل  التعرض  مسئولية  كةبالشر  دفر  كل  ويتحمل  ألرباحا

  عوالن  متقسي  يتم  حيث  السوق  ومخاطر  التأمين  إعادة  رومخاط  التأمين  طرومخالسيولة  ا  طرومخا  االئتمان  اطرخلم  ةلشركا

 المخاطر   مراقبة  عملية  تشمل  ال .سهماأل  سعارأ  ومخاطر  األجنبية  تالعمل  ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطرلى  إ  األخير

ل عملية لذه التغيرات من ختم مراقبة هي  .عمالوقطاع األ  وجيالتكنووال  لبيئةا  في  التغيرات  مثل  عمالاأل  مخاطر  المستقلة

 ركة.ستراتيجي الخاصة بالشالتخطيط اال
 

 االئتمان  مخاطر 18.1

خر اآلطرف  التكبد  إلى    يؤدي  امه مماالوفاء بالتز  عنالية  أداة م  أحد أطراف  عدم قدرة  اطر االئتمان هي مخاطرإن مخ

 ر مالية.ئلخسا
 

 الئتمان فيما يتعلق بأي طرف مقابل.االتعرض لمخاطر    محجللحد من    اتاءجرإلاسياسات ون الموعة  مجم  لشركةاتتبع  

 ها بصورة منتظمة. ئتمان التي يتم مراقبت تركز مخاطر اال جراءات عدمذه اإلتضمن ه
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 )تتمة(ة المخاطر إدار  - 18
 

 تمة( )ت الئتماناخاطر م 18.1

الموجإ تن  التي  المالية  اعودات  لملشركرض  االئتمان  خة  البنوك  ورة رئيسية من  بصتتكون  اطر  لدى   والودائعاألرصدة 

التأمين.  ومدينياق  قظ بها حتى االستحالمالية المحتف  والموجودات  األجل  محددة والودائع   كالبنواالرصدة لدى  إن   إعادة 

محتفظ الة  ماليالموجودات ال  نإ  ة.عالي  انيةة ذات جودة ائتملدى بنوك ومؤسسات ماليمحتفظ بها  ة  شركال  محددة األجل لدى

بالصافي بعد   ينينو إعادة التأميعرض مد من قبل مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.بها حتى االستحقاق مصدرة 

  صص الديون المشكوك في تحصيلها.خم
 

المقبونة األتبلغ نسب الشركة  لة  شطة  أنشطة  المدإن  ف،  لي التابو .(% تقريبا96:  2020)  % تقريبا97من بين   ينينأرصدة 

  -ويضات  تععد العموالت والب  بالصافي  -تمثل بصورة رئيسية األقساط  قساط المستحقة  واألاتجة عن عقود إعادة التأمين  لنا

الخسائر  طية  فائض تغ  بإيداع كما تقوم الشركة   ة.شركال  لدى ولة  بالمق  الواردة  عمالألوفقا ل  جهات اإلسنادقات من  حوالمست

رئيسية  هااتحتجزماية  لحم )يدمعلدى    بصورة  بالتصنيف  يتمتعون  تأمين  يتعلق   (.Aي  فيما  الشركة  تعرض  فإن  وعليه، 

 مثل الحد األدنى.يالمودعة  أو  ةلالتأمين المقبوة خاصة بعقود إعادبمخاطر االئتمان ال
 

أو  ةفيجغراعن المناطق ال جةاتالن نتأميتركزات مخاطر الوف المالية لمعيدي التأمين وتراقب لظرة بتقييم اكالشر كما تقوم

سار معيدي  إعر جوهرية نتيجة  ية المتشابهة لمعيدي التأمين وذلك لتقليل تعرضها لخسائالخصائص االقتصادأو    األنشطة

 ين.مالتأ
 

  ر االئتمانالحد األقصى للتعرض لمخاط إجمالي

ر القيمة طخارض للمقصى للتعد األحل اليعاد  بحيثنتج من عجز الطرف المقابل، ويركة لمخاطر االئتمان  إن تعرض الش

  لهذه األدوات. دفتريةال
 

 لمالية: الموجودات ا ان علىالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتم  ماليإجالتالي  للجدويوضح ا
 

  2021 2020 

 دينار كويتي كويتي دينار  
    

 77,458,068 97,886,208  محددة األجل  البنوك وودائع أرصدة لدى

 13,699,600 16,699,600   ستحقاقاالا حتى محتفظ به اليةمدات موجو

 33,983,539 37,153,327  ستحقة وأقساط م ينعادة التأمإ قود ناتجة عن ع أرصدة مدينة

 6,949,835 10,025,960  ية من تعويضات تحت التسو التأمينإعادة  مستردات

 5,619,814 6,498,538  قدما  باستثناء المصروفات المدفوعة م آخرونمدينون 
  ─────── ─────── 

 137,710,856 168,263,633   تمانحد األقصى للتعرض لمخاطر االئال إجمالي
  ═══════ ═══════ 

 

 بالشركة   األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانة، فإن الحد محتفظ بها من قبل الشركالموجودات المالية الع فئات  بالنسبة لجمي

  .المالي كزلمرا يانبي نها فالمفصح ع يةفتردمة اليمثل القي
 

  ىرخاألالضمان والتعزيزات االئتمانية 

 ت.ت مقابل تلك الموجودابضمانا حيث ال تحتفظ الشركةبضمان مكفولة الموجودات المالية غير   إن جميع
 

 ض لمخاطر االئتمان األقصى للتعرتركزات مخاطر الحد 
و  أ  في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،أو    ة،ابهتشة منشطفي أ  المقابلة  افطرألمن ا  تنشأ التركزات عندما يشترك عدد

لهدعن يكون  قدما  مما  متماثلة  اقتصادية  سمات  لمو  م  االستعداد  عندهم  اليجعل  تتأثراجهة  تعاقدية  مماثل   تزامات  بشكل 

االبالتغيرات   الظروف  التركزات  غيرها. أو    السياسيةأو    قتصاديةفي  ألاة  اسيسالحى  إل  تشير  حو  ن  ركةالشداء  لنسبية 

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

تحليل   لمخاط  إجمالييمكن  للتعرض  قبل أي ضمر االئتالحد األقصى  للشركة  بهامان  ائتمانية تعزيأو    انات محتفظ    زات 

  حسب القطاعات الجغرافية التالية كما يلي:

 

 

 

 



 

 ع.  كويتية ش.م.ك.إعادة التأمين الركة ش
 

 ات المالية نإيضاحات حول البيا

  2021يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في
 

 

41 
 

 

  مة(لمخاطر )تتاة إدار  - 18
 

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

 
 

 الكويت 

ل مجلس  ود
  الخليجي التعاون
 وباقي 

 المجموع    أخرى األوسط رق لشا

 
 دينار كويتي ر كويتي دينا كويتي  ناريد دينار كويتي 

2021 
    

 97,886,208 22,950,296   -     74,935,912  ة األجلددحم ئعوودا أرصدة لدى البنوك

 16,699,600   -       -     16,699,600 حتى االستحقاق  موجودات مالية محتفظ بها  

ط  اسوأقادة تأمين عإ  عن عقودأرصدة مدينة ناتجة 
 37,153,327 23,945,994 10,152,551 3,054,782 مستحقة 

 10,025,960 6,881,751 2,739,261 404,948 حت التسوية ت تويضاى تعلأمين عالت حصة معيدي

 6,498,538 3,086,047 2,218,072 1,194,419 مامدفوعة مقدون باستثناء المصروفات المدينون آخر

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 168,263,633 56,864,088 15,109,884 96,289,661 ض لمخاطر االئتمان حد األقصى للتعرال

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 

 
 
 ويت الك

دول مجلس  
خليجي  عاون الالت

 وباقي 
   أخرى األوسط الشرق 

 
 

 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

2020     
 77,458,068 19,680,131   -     57,777,937 نوك وودائع أرصدة لدى الب

 13,699,600   -       -     13,699,600 ستحقاق  االى بها حت مالية محتفظ تادموجو

وأقساط  إعادة تأمين ن عقود دة مدينة ناتجة عأرص
 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 دما لمدفوعة مقا اتلمصروفناء اون باستث رخآ نونمدي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 137,710,856 48,342,076 13,379,337 75,989,443 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

"تت المخاطرىرأخضمن  ا   "  في  الشرق  لمالناتجة  أفريقي  األوسطناطق غير  رئيا، وبصوشمال  وأفريقيا    سيةورة  آسيا  في 
 وبا. وأور

 

تحليل   بها  إجمالييمكن  قبل أي ضمانات محتفظ  للشركة  لمخاطر االئتمان  للتعرض  ائأو    الحد األقصى  تمانية  تعزيزات 
 : يلتالية كما يلا لعماات األعب قطاحس
  2021 2020 

 ييتدينار كو ويتيدينار ك  
    

 46,553,188 53,677,825  شركات تأمين 

 91,157,668 114,585,808  ومؤسسات ماليةوك  بن

  ─────── ─────── 

  168,263,633 137,710,856 

  ═══════ ═══════ 

 

 سية.  يابلة رئراف مقطأ يأل وهريةجاطر  تتعرض لمخركة الجودات الشإن مو
 

 يمة فضة القير منخ غوللموجودات المالية غير المتأخرة  يةدارة االئتمانالج
 طيبة.السمعة الئتمان ذات االمن خلل هيئات تصنيف  التصنيف المحدد إلى  مين لدى الشركة استنادا  يتم اختيار معيدي التأ

هناك أي مبالغ  س  لي في حينها.  الغمبذه الهتحصيل    ويجري  بقرعن    سنادات االجهستحقة من  غ المعة المبالكما يتم متاب 
ا المبالغ  الشركة.  االسنادات  جهة من  لمستحقكبيرة لشطب  للديون    تم  دوق لدى  كافية  لبعض   المعدومةاتخاذ مخصصات 

حلية مك  بنو  ة لدىالشرك  ودائعمعظم  يداع  يتم إ نة.كما يتم تحديث المخصص كل سالمستحقة  األرصدة الصغيرة القديمة  
  عالية.ية درة مالوذات قلدى شركات طيبة السمعة  مودعة سنداتال. إن جميع اليعي انائتم فات تصنيذ
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 مخاطر السيولة 18.2
 .يةلمالا  واتباألد  المرتبطة  التزاماتها  لتلبية  األموال  توفير  في  لصعوبات  الشركة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر  إن
 أ.نشت قد تالسائلة الكافية للوفاء بأي التزاماة توفر األموال دارضمن اإلتشهري و لى أساسلسيولة عا تطلباتتم مراقبة مي
 

سإ بالنسبة  ن  الشركة  الدائنةياسة  األ  لألرصدة  عن  المدينة    عمالالناتجة  المبالغ  من  المطلوبات  تلك  سداد  هي  المقبولة 
وتسوي قدية على الفور  لخسائر الناالبات  طجميع م  ة بتسويةركوم الشومع ذلك، تق .نميتأال  عادةإ  قودالمحصلة بموجب ع

معيدي التأمين وفي خلف ذلك يتم التسوية بصفة  أو  الوسطاء لوبة من قبللمطا خرىألا ائنةالد إعادة التأمين أرصدةجميع 
 عامة خلل ثلثة أشهر من استلم بيانات العقد. 

 

 غير المخصومة.  لسداد التعاقديةالتزامات ا إلى ا  دة استناات للشركوبالمطل ئمة استحقاققا خصي ملالتالجدول يوضح ال
 

للمطلوبات السيولة  قائمة  النقدية    إن  التدفقات  المستقبلي  المتوقعةالمالية تعكس  الفوائد    ة على مدى التي تتضمن مدفوعات 
  كما يلي: تانكسمبر يد 31الية في مالبات لمطلول ولةالسيقائمة   إن ر هذه المطلوبات المالية.أعما

 

2021 
 خالل 

 أشهر   3
 12إلى  3
 هرا  ش 

 أكثر من 
 المجموع  شهرا   12

 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي 

     المطلوبات المالية  
 3,542,104 2,136,066 718,055 687,983 تأمين  إعادةعن عقود  أرصدة دائنة ناتجة

 2,339,003     - 1,525,847 813,156 ن   وخرون آدائن
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,501,139 2,243,902 2,136,066 5,881,107 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

2020 
 خلل

 أشهر   3
 12إلى  3

 شهرا  
 ثر من كأ

 ع المجمو شهرا    12
 تي نار كويدي ي ويتدينار ك دينار كويتي  كويتي  ريناد 

     ات المالية  وبالمطل
 2,717,870 1,760,733 626,502 330,635 ود إعادة تأمين أرصدة دائنة ناتجة عن عق

 1,886,550         -    1,174,686 711,864 دائنون آخرون   
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 

بات على والمطلو  للموجودات  اتحديد االستحقاقت الشركة. تم تيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبا
رية ارات االستثماقع والعحة للبيلية المتات المااوجودق المحقاإن قائمة است تسويتها.أو    هاستردادالع  قتومالتاريخ  الأساس  

  الموجودات. تلكة لسيولة دارتقدير اإلى إل ستندمتلكات والمعدات تلموا
 

  كما يلي: هيطلوبات الموجودات والمإن قائمة استحقاق 
 

2021 
 خالل 

 شهر  أ 3
 12إلى  3

 شهرا  
  رأكث
 جموع الم  ن سنة  م

 ار كويتيدين تيير كودينا يتيدينار كو دينار كويتي 

     دات الموجو
 5,900,918 - - 5,900,918 نقد  و البنوكأرصدة لدى 

 91,985,290 - 91,985,290 - ودائع محددة األجل 
 9,804,351 489,724 127,026 9,187,601   موجودات مالية متاحة للبيع  

  التأمينمدينة ناتجة عن عقود إعادة  أرصدة
 37,153,327 9,435,486 23,931,507 3,786,334 اط مستحقة وأقس

 10,025,960 5,436,887 4,589,073 - تعويضات تحت التسوية  ين مستردة منإعادة تأم
 6,606,275 1,199,595 5,253,252 153,428 مدينون آخرون  
 16,699,600 16,026,636 672,964 - الستحقاق  بها حتى ا  ظحتفموجودات مالية م

 11,814,673 11,814,673 - -      ة  يمارثتسعقارات ا
 1,481,039 1,481,039 - - معدات   ممتلكات و

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 191,471,433 45,884,040 126,559,112 19,028,281 لموجوداتا إجمالي
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     بات   المطلو
 122,410,605 47,908,818 74,501,787   -     أمين لتا  أعادود ن عقتجة مالنفنية اات الحتياطيالا

 3,542,104 2,136,066 718,055 687,983 أرصدة دائنة ناتجة عن عقود إعادة تأمين 
 2,339,003     - 1,525,847 813,156 رون  خن آدائنو

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 128,291,712 50,044,884 76,745,689 1,501,139 المطلوبات    يلإجما
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة )تتمة(سيولالمخاطر  18.2

 
2020 

 خلل
 أشهر   3

 12إلى  3
 شهرا  

 كثر أ
 المجموع  من سنة 

 
 ي يتدينار كو دينار كويتي  ي دينار كويت ر كويتي دينا

     ات الموجود

 6,768,849     -     - 6,768,849 دة لدى البنوك ونقد  رصأ

 70,689,219     - 70,384,619 304,600 ودائع محددة األجل 

 10,077,112 811,950 751,069 8,514,093 بيع    متاحة لل ماليةموجودات 

 لتأمين ة عن عقود إعادة اأرصدة مدينة ناتج

 33,983,539 8,464,890 20,741,993 4,776,656 وأقساط مستحقة 

 6,949,835 2,289,335 4,660,500     - تحت التسوية ات من تعويضين مستردة إعادة تأم

 5,718,161 1,137,180 4,410,369 170,612  مدينون آخرون  

 13,699,600 13,006,285 693,315     - موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق  

 11,818,076 11,818,076     -     -     ة   مارياستث تعقارا

 1,569,938 1,569,938     -     - ت   ممتلكات ومعدا

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المطلوبات   
    

 99,842,304 40,941,296 58,901,008     - التأمين إعادةقود ع نجة متة نااطيات فنيياحت

 2,717,870 1,760,733 626,502 330,635 تأمين تجة عن عقود إعادة أرصدة دائنة نا

 1,886,550     - 1,174,686 711,864 دائنون آخرون  

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 104,446,724 42,702,029 60,702,196 1,042,499  بات المطلو لياإجم

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  السوقمخاطر  18.3

لسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف  في متغيرات ا  قلبتالموجودات نتيجة للمخاطر تقلب قيمة  خاطر السوق هي  إن م

التغيرات عس  همس األ  رأسعاو  ألجنبيةاالعملت   المأو    فردياستثمار  مل تتعلق بان عوواء نتجت هذه  أو    صدرة لهالجهة 

 ق.مارات المتاجر بها في السواالستث  ؤثر على جميععوامل ت
 

  على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجوداتورة محددة مسبقا  توزيع الموجودات بصالسوق على أساس  تدار مخاطر

اليلتوزل  بالنسبة األافغرجع  قطاعات  في  والتركز  ا  عمالي  واتجاهوالتقييم  السوق  لظروف  اإللمستمر  وتقدير   ة داراته 

  لة.يرة األجل في القيمة العاديلة وقصللتغيرات طو
 

 دة خاطر أسعار الفائ م 18.3.1

أسعا  تنشأ احتممخاطر  من  الفائدة  األر  على  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  تأثير  المرال  العادلة  قيمة  لا  لىعأو    ةقبلي ستباح 

 .لدى البنوك والسندات( دائعالودة )لتي تحمل فائدة على موجوداتها االفائ أسعارالشركة لمخاطر تعرض ت ة. يلمالألدوات ال
  

دم قحصة مؤسسة الكويت للت الشركة قبل دة على ربحفي أسعار الفائ رةالمقدثير التغيرات بيان الدخل هي تأإن حساسية 

طلوبات  الموجودات والمإلى   ة وذلك استنادا  دارلس اإلة أعضاء مجأمكافو عمالة الوطنية والزكاةالم عبة ديوضر ميالعل

 .2020و 2021ديسمبر  31تفظ بها في ية المحالمال
 

المترتبة علإن اآل الفائدة، مع االحتفاظ    فينقطة أساسية    25بمقدار    الزيادةى  ثار  المتغيراتبأسعار    بتة،ثا   خرىاأل  كافة 

أعضاء ومكافأة كاة عمالة الوطنية والزتقدم العلمي وضريبة دعم الالكويت لل ةمؤسسحصة قبل   على األرباحكس نعي يوالذ

     نار كويتي(.دي  183,868 :2020دينار كويتي ) 235,423ة بمبلغ دارجلس اإلم
 

حركات غير  إلى    تؤدي  التية  يماللاوات  ث إن األديأساس متماثل حإلى    الحركات في أسعار الفائدةإلى    د الحساسيةتستن

  ية.ليست جوهر ةلماثمت
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  ر )تتمة(ة المخاطإدار  - 18
 

 تتمة() مخاطر السوق 18.3
 

 بيةمخاطر العمالت األجن 18.3.2

 .ةجة التغيرات في أسعار تحويل العملت األجنبيأداة مالية نتي ة هي مخاطر تقلب قيمةلعملت األجنبيإن مخاطر ا
 

الرئيسي  غير  أخرى  تبعمل  درجةملا  امعاملته  على  أجنبية  تعمل  طرامخ  ةكالشر  تتعرض أن دارترى اإل .ةعملتها    ة 

التقلبات في أسعاسائر كبمخاطر تكبد خ نتيجة  الحد األدر الصرف ال تزييرة  الد عن  شركة مخاطر نى، ولذلك ال تغطي 

 لت األجنبية.العم
 

ومكافأة أعضاء زكاة  لوطنية والا  الةالعلمي وضريبة دعم العمقدم  لتليت  وكة الحصة مؤسس  لعلى ربح السنة قبتأثير  الإن  

كما   ثابتة، هو  خرىتغيرات األكافة المبتفاظ  مع االح  ،العملت األجنبية  ي أسعار% ف5ير بنسبة  نتيجة التغ  ةدارإلمجلس ا

 يلي.

   

 ات يرادإلاالتأثير على 
 الربح التأثير على   خرى الشاملة األ

 

2021 
 يكويت ينارد 

2020 
 دينار كويتي  

 2021 
 كويتي ردينا  

2020 
 دينار كويتي  

      

 403,836 364,929    694,661 762,524 دوالر أمريكي 

 123,182 139,931      -     - يورو 

 139,850 176,112      -     - ي  رينجيت ماليز
 

الحساسية العملإلى    تستند  أسعار  في  األالحركات  األدوم  سأسا  ىإل  ةبيجن ت  إن  حيث  التماثل  المالية  إلى    تؤدي  يتات 

 لة ليست جوهرية.حركات غير متماث
 

 هم سطر أسعار األمخا 18.3.3

  تنويع اطر من خلل  تدير الشركة المخ .أسهمتثمارات في  ي القيمة العادلة للسف  اتمن التغير  سهممخاطر أسعار األ  تنتج

 . ويتودة في الكج وم أسهمرات في إن معظم االستثما .المعاأل اعاتقططة أنش زاالستثمارات بالنسبة لترك
 

التأثي على  إن  األيراداإلر  الشاملة  ال  خرىات  في )نتيجة  للم  تغير  العادلة  الماليةالقيمة  في  المتاحة  وجودات    31  للبيع( 

 خرىات األريغالمت  كافةب  فاظالحتامع    ،% في مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية10نتيجة التغير بنسبة    2021ديسمبر  

 دينار كويتي(.  467,951 :2020تي )دينار كوي 605,039بمبلغ و ه ثابتة،
 

حركات غير إلى    لتي تؤديإن األدوات المالية ا  ساس متماثل حيثأإلى    سهمأسعار األ  ركات فيالحإلى    ساسيةتستند الح

 ست جوهرية.متماثلة لي
 

 مخاطر المدفوعات مقدما   18.3.4

أو   واألطراف المقابلة بالسداد  بب قيام عملئهاة مالية بس راكبد الشركة خسما  هي مخاطر أن تتدقمعات  ولمدفا  اطرن مخإ

  جوهرية. مقدما  بصورة شركة لمخاطر المدفوعاتال تتعرض ال ع.بعد التاريخ المتوق أو  قبل طلب السداد
 

  ر التأمينمخاط 18.4

فيما يتعلق    خرىراف األطت التأمين واأللية المستحقة لشركاعفلا  اتضتعويال  وزتتجا  تتمثل مخاطر التأمين في مخاطر أن

ارتفاع  أو  التعويضات  نتيجة زيادةوقد يحدث ذلك  اللتزامات التأمين. دفتريةلالقيمة ا جاوزعليها والتي تت  حداث المؤمنباأل

بالممتلكات  األجل فيما بتعلق    ةرين قصيلتأما  قودط لعقوتقوم الشركة بإعادة التأمين ف من المتوقع.  أعلىمستوى  إلى    هاالغمب

 خاطر البحرية.الحريق والحوادث( والم ين ضد التام ف مجتمعة بيارات )تعرسلوا
 

 التعويضات وقيمتها   زيادة

 ةخطار الحوادث العامبإعادة التأمين ألرئيسية تقوم الشركة بصورة  .بعدة عواملها التعويضات وقيمت تأثر ت من الممكن أن 

اوتعتبر   .ةحريبلاطار  خاألوق  حريوال األجل حيث  التأمين قص  دعقولنوعية من  هذه  بالتعويضات  اإلخطار  تم عادة  ي يرة 

 التأمين. على تخفيف مخاطريساعد ما  المؤمن ضدهدث احدة من وقوع الحسنة وا خللوتسويتها 
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  )تتمة( ة المخاطرإدار    - 18
 

 )تتمة( مخاطر التأمين    18.4
 

 وادث لحوا حريقلا

 ات كلتالمم

ل الممتلك  وثائقبالنسبة  المختاتأمين  فإن  الرئيسية تت،  العمل.اطر  الحرائق وتوقف  السنوات   مثل في  كانت  ،  األخيرةوفي 

 شف الحرائق.متلكات تتضمن معدات كوثائق م ثل فيتتمالشركة  نها من قبلئق المعاد تأميأغلبية الوثا
 

التأمينيتم   الوثائ  إعادة  والتسايمة  قإلى    عرجوبال  ق لبعض  الممتلكات  المؤمبدال  بناإن   عليها.  نمحتويات  إعادة  ء تكلفة 

محت على  والحصول  واالممتلكات  بديلة  الويات  الوقت  بدء  إلعادة  يؤمستغرق  مما  األإلى    ديلعمليات  لها ك  عمالتوقف 

ائر لقاء أي  سخلمن ا  للحدر  ضرااأل  كولدى الشركة غطاء إعادة تأمين لتل .لتعويضاتاسية تؤثر على مستوى  عوامل أسا

 جة من أي حدث.لبات الناتاطفردي وعدد الم تعويض
 

 السيارات

من  الغرض   البات مطأو    لسياراتهم  تحدث  التي  األضرار   نع  التأمين  وثائق  مليحا  عويضتهو    السيارات  تأمين  إن 

لحاملي   .لحوادثا  عن  الناتجة  خرىاأل  األطراف ت  وثائق ويمكن  أيضا   تلالتأمين  عنضاعويقي  والسرقة    قيالحر  ت 

 لسياراتهم.
 

إصلح أو    واستبداللجسمانية  ضرار اعن الوفاة واأللرئيسية تتمثل في المطالبات  ، فإن المخاطر االسيارات  قئ اوثبالنسبة ل

األخي .اتالسيار السنوات  الشروفي  قامت  التأمين كة  رة،  من  ول  بإعادة  أكبر  للمالك/السائق  شاملة  دى لو سنة.  21ثائق 

 .ةتعويض فردي ةائر ألي مطالبتأمين للحد من الخس ةدإعا ءغطا كةلشرا
 

 البحري 

إلى    ية والحوادث التي تؤديار للسفن البحراألضر أو    في الخسائرتتمثل    خاطر الرئيسيةسبة للتأمين البحري، فإن المبالن

 جزئية للبضائع.أو  يةخسائر كل
 

حن  وخطوط الش نفدة من حيث السع الوثائق بصورة جيو نت  مانضفي  ريلبحا ينملفئة التأ إعادة التأمينستراتيجية تتمثل ا

 . يةتعويض فرد أي مطالبةر لقاء لحد من الخسائى الشركة غطاء إعادة تأمين لولد المغطاة.
 

  الحياةلى التأمين ع

إلعاقات  ا  وأ  اةفالو  أو  يةالطب  اطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن األضرارعلى الحياة، فإن المخالتأمين    ثائقوبالنسبة ل

  المستديمة.
 

توى  حيث نوع المخاطر ومسيدة من  وثائق بصورة ج الحياة تضمن تنوع ال  مين علىلفئة التأ  تأمينإعادة الة  يجستراتياإن  

لمحاسبة عن الظروف الصحية الحالية والتاريخ  بالفحص الطبي لضمان ا خلل القيام    يتم ذلك من مؤمن ضدها.المزايا ال

 ع األسعار.ضو ثناءأئلة عالل لطبيا
 

 ةالمخاطر العامتأمين 
 

 ت الرئيسية االفتراضا

ماثل تقبلية على أساس نمط مالتعويضات المسأن يعتمد تطور  هو  ت  لتزاماتقدير االإليه  ستند  يالفتراض الرئيسي الذي  إن ا

التعويضات لاعيف ملوتكات  يضالتعواضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط تكاليف  يت  لتعويضات السابقة.لتحديد ا جة 

 ضافية لتقييم نوعية إستخدام أحكام  . يتم االتي وقعت خلل السنةللحوادث  عويضات  ت وعدد التاضل تضخم التعويوعوام

والتغيرات في عوامل    ،حداث االستثنائية األعلى سبيل المثال:  في المستقبل،  بق االتجاهات السابقة  مدى قد ال تنط  أيإلى  

اتجاالمثل    السوق بالتعويضاتمللعام  لاه  االقت  ؛طالبة  باإلضااصوالظروف  مثل  العوامل  إلى    فةدية   المحافظالداخلية 

ى تؤثر العوامل  أي مدإلى    ييمم استخدام األحكام لتق عويضات. كما يتوإجراءات معالجة التسياسية  والظروف الطة  المختل

  ات.رتقدياللى ية عمجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكو الخار
 

 حليالت الحساسيةت

مطالبات  تت اويض  عت السم  بعقود  العامة  الرإلى    الحساسيةلتأمين  الموضحةاالفتراضات  حصر   .أدناه  ئيسية  تعذر  لقد 

ذلك،  إلى    وضع التقديرات. إضافةية  لتأكد المتضمن في عملعدم اأو    يعيةات مثل التغيرات التشرة بعض االفتراضحساسي

المطالبات القائمة    لية، فإن مخصصاتتسوية الفعلااإلخطار بها وين حدوث المطالبة وب  أتنش  يالت  اتخيرالتأ  وبسبب بعض

معلو عدم  غير  وهناك  حومة  اتأكد  فترة  نهاية  في  الماليلها  تختلفلتقارير  سوف  وبالتالي  ال  ة.  نتيجة المطالبات  نهائية 

 ة.هائية في فترة الحقنلابات ولمطلا ييمة تقدت اللحقة. يتم تسجيل الفروق الناتجة من إعاللتطورا



 

 ع.  كويتية ش.م.ك.إعادة التأمين الركة ش
 

 ات المالية نإيضاحات حول البيا

  2021يسمبر د 31 نتهيةوللسنة الم كما في
 

 

46 
 

 

 تمة(المخاطر )ت ةإدار  - 18
 

 )تتمة( مخاطر التأمين    18.4
 

 (ة )تتمةالمخاطر العامتأمين 
 

 ية )تتمة(تحليالت الحساس

التأثير  يوضح التالي  الربح قبل  وصافي مطلوبات    إجمالي  المقدر على  التحليل  التأمين وعلى    ة حصة مؤسسعقود إعادة 

العم  ميلالع  ملتقديت للكوا النهائي لصا  ةدارإلأعضاء مجلس ا  ومكافأةاة  كزالة الوطنية والوضريبة دعم  في على التطور 

ي. يفترض التأثير على لمركز المالف عما هو مدرج في بيان ا%( والتي تختل1: 2020% )1بنسبة  تعويضاتال مطلوبات

    بتة.ثا اددمطلوبات التعويضات بقاء معدالت االستر جماليإ
 

  

ات في يرغالت
 االفتراضات 

 التأثير على  
ت  مطلوبا  اليم جإ

 التأمين عقود إعادة 

 التأثير على 
بات عقود  صافي مطلو

 ين  ة التامإعاد 

قبل    ربحالالتأثير على 
سسة الكويت حصة مؤ
مي وضريبة للتقدم العل 

م العمالة الوطنية  دع
زكاة ومكافأة  وال

 ة  دارأعضاء مجلس اإل 
 تيدينار كوي كويتي ارندي يتكوي ينارد             

     لتامين ا مخاطر إعادة

2021 1%+ 479,759+ 430,944+ 430,944+ 
     

2020 1%+ 390,018+ 352,202+ 352,202+ 
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  ة المخاطر )تتمة( إدار  - 18
 

 التأمين )تتمة(مخاطر  18.4
 

 تطور المطالبات  جدول 

التعويض التالي  المالية  يرفي تاريخ التقا  من سنوات الحادث  نةسكل    يمة فتراكلمت اايوضح الجدول  المتراك  تقديراته. يتم تحويل  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخإلى    باإلضافةر  مة التعويضات 

 بية السائدة في السنة المالية الحالية.  عار صرف العملت األجنرض بمتوسط أسعملة العإلى  المتراكمةوالمدفوعات 
  

 :2021ديسمبر  31امة كما في لتأمين العا  ت القائمة لعقودالتعويضا إجمالي صصخلي ماالت جدولالضح وي
 

 ع المجمو 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

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

           عويضات المتكبدةلت ا جمل  م  ( أ 

  33,509,419 24,381,116 13,908,864 15,269,873 21,363,124 8,150,738 10,987,972 9,401,967 11,761,898 ادث ية سنة الحاهفي ن

   34,622,862   31,714,538    28,755,925 36,934,724 15,107,697 22,131,964 21,912,413 23,870,054  بعد سنة واحدة

    35,008,057 29,387,753 41,817,214 17,035,565 22,622,871 21,532,188 23,824,358 بعد سنتين 

     30,779,771 39,592,835    18,814,225 23,226,955 22,368,310 23,854,827 وات  ثلث سنبعد 

      39,721,938 17,780,963 24,857,967 23,484,666 23,809,828 سنوات   بعد أربع

       17,652,775 24,762,823 23,548,380 24,650,374 ات  بعد خمس سنو

        24,750,774 23,524,582 24,510,687  بعد ست سنوات  

         23,201,264 23,965,993 بعد سبع سنوات  

          23,968,606 سنوات  ثمانيبعد 

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

 تعويضات المتراكمةدير الحالي للالتق

 263,215,466 33,509,419 34,622,862 35,008,057 30,779,771     39,721,938 17,652,775 24,750,774 23,201,264  23,968,606 المتكبدة 

لمتراكمة حتى  ناقصا : المدفوعات ا  (ب 

 (168,991,696) (292,514) (10,045,162)  (19,713,245)  (22,364,741)  (35,209,938)  (15,690,180)  (20,720,162)  (22,020,222)  (22,935,532)  هاريخ ت 

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

بيان المركز مطلوبات مسجلة في 

 94,223,770 33,216,905 24,577,700 15,294,812 8,415,030 4,512,000 1,962,595 4,030,612 1,181,042 1,033,074 يمالال

لوبات للسنوات المط   لي إجما يضاف:   (ج 

 956,017          2013قبل  
 

         ─────── 
مجموع المطلوبات المسجلة ضمن   ( د 

 95,179,787          ( 10ان المركز المالي )إيضاح  بي 

          ═══════ 
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  مة(تتة المخاطر )إدار  - 18
 

 أمين )تتمة(مخاطر الت  18.4
 

 ات )تتمة(لمطالبجدول تطور ا
 

 :2021ديسمبر   31المطالبات القائمة لعقود إعادة لتأمين  في مخصصصا
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  ويتي ر كدينا تي ويكنار يد تي دينار كوي كويتي دينار  ر كويتي دينا 

           متكبدةال  التعويضات   صافي  ( أ 

  30,432,272 22,314,774 13,310,170 13,973,817 12,573,130 8,098,700 10,439,166 9,156,073 11,363,074 في نهاية سنة الحادث 

   31,809,855 24,734,510 24,995,454 21,252,060 13,625,694 21,239,760 20,589,946 22,834,326  سنة واحدة بعد

    28,552,374 27,178,261 24,114,699 15,161,922 21,530,463 20,555,920 22,996,942 نتين بعد س

     28,402,793 23,461,039 17,142,984 21,571,199 21,661,385 23,180,240 بعد ثلث سنوات  

      23,930,459 16,294,196 23,248,939 22,725,534 23,195,532 ع سنوات  بعد أرب

       16,167,283 23,341,724 22,798,764 23,930,225   بعد خمس سنوات

        23,330,334 22,604,147 23,798,242 نوات  بعد ست س

         22,279,782 23,332,420 بعد سبع سنوات  

          23,408,037 سنوات  يانمثعد ب

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

التقدير الحالي للتعويضات  

 228,313,189 30,432,272 31,809,855 28,552,374 28,402,793 23,930,459 16,167,283 23,330,334 22,279,782 23,408,037 ة المتراكمة المتكبد

 ة ت المتراكم اع ناقصا : المدفو  (ب 

 (144,096,330) (292,514)  (9,849,150) (15,261,699)  (21,309,107)  (20,059,355) (14,241,957)  (19,319,373)  (21,187,300) (22,575,875)  حتى تاريخه

 

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

لمركز في بيان ا ةلمطلوبات مسج

 المالي
 

832,162 

 

1,092,482 

 

4,010,961 1,925,326 3,871,104 7,093,686 13,290,675 21,960,705 30,139,758 84,216,859 

وبات المطل   إجمالي اف:  يض  (ج 

 936,968          2013للسنوات قبل  

          ─────── 

ن م لة ض ج المس لمطلوبات  ا صافي   ( د 

 85,153,827          المركز المالي   بيان 

 

         ═══════ 

 المقبولة. عمالأل% تقريبا  من ا97طر إعادة التامين حيث أنها تحتفظ بنسبة ية لمخاة جوهركة بصورال تتعرض الشر
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 القيمة العادلة  قياس  -19
 

 لوبات الشركة: طوم وداتجلمو ة العادلةمقياس القيمثل الجدول التالي الجدول الهرمي لي
 

 :2021بر ديسم 31ما في جودات كي لقياس القيمة العادلة للموالهرمة للجدول يصاحات الكمف اإل
 

 جمالي اإل 2021

األسعار المعلنة في  
ة  نشط  أسواق

 (1)المستوى 

 خالت هامة مد 
غير ملحوظة  

 (3ى )المستو 
 نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي 

    العادلة  ةيمقبال ةمقاسموجودات 
    حة للبيع ات مالية متادموجو

     - 6,366,654 6,366,654 مسعرة  أسهم  
 37,774     - 37,774 ير مسعرة غ أسهم  
 2,876,464     - 2,876,464 صناديق مدارة   
 ─────── ─────── ─────── 
 9,280,892 6,366,654 2,914,238 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

               

 جمالي إلا 2020

ة في ار المعلنعاألس
نشطة   أسواق

 (1)المستوى 

   ت هامةمدخل
ملحوظة  غير 

 (3)المستوى 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    مة العادلة  ودات مقاسة بالقيموج
    احة للبيع موجودات مالية مت

     - 5,587,547 5,587,547 مسعرة  أسهم  

 53,315     - 53,315 مسعرة  يرغ سهمأ  

 2,978,566     - 2,978,566 ة دارصناديق م  
 ─────── ─────── ─────── 
 8,619,428 5,587,547 3,031,881 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

الم  سهميتم قياس االستثمار في األ المدارة غير  غير  بالقيمةسعرة والصناديق  ف  المسعرة  ترة تقارير  ف  لك  يةاي نهالعادلة 
باستثنا يلما من  ءة  اها  المدرج  في  االنخفاض  ناقصا   تقلقيمةبالتكلفة  يتم  الص.  استنادا  ييم  المسعرة  غير  المدارة  إلى    ناديق 

 دم من قبل مدراء الصناديق.وقية المفصح عنها في بيان المحفظة المقالقيمة الس أو   صلصافي قيمة األ
 

يبا   ي تقر الدائنين اآلخرين والقروض تساون ونين اآلخريينقد والمدلاوك والودائع وبنلا  دىلصدة  أن األرى  لإ  ةدارانتهت اإل
 وات.د، وذلك بسبب فترات االستحقاق قصيرة األجل لهذه األفتريةدتها القيم
 

الق الماتدرج  العادلة للموجودات والمطلوبات  بالمبلغ الذي يمكن مقابليمة  طراف أ  نبية  يحال  في معاملة  ه مبادلة األداةلية 
 التصفية. أو  ع الجبريلبيية بخلف ارعاملة تجام راغبة في

 

ة العادلة  ل بين قياسات القيم، لم يكن هناك أي تحوي2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31في    تيني المنته  للسنتين  بالنسبة
 .  3والمستوى  2والمستوى  1ستوى من الم

 

   لة.قيمة العادللمسجلة باا 3مالية من المستوى المي للموجودات تاخوال يتتاحاالف رصيدليوضح الجدول التالي مطابقة ا
 

 2020 2021 ت مالية متاحة للبيعموجودا
 دينار كويتي   يتي ينار كود 
   

 3,451,726 3,031,881 اير ين   1كما في  

 (4,614) (2,311) الدخل    في بيان   ة مسجل   ة محقق  خسارة 

 (217,176) (115,332) رى خاأل ةشاملات اليرادفي اإل  خسارة مسجلة 

 (198,055)       - ت التسويابيعات والملمشتريات واصافي 
 ─────── ─────── 

 3,031,881 2,914,238 ديسمبر   31كما في 
 ═══════ ═══════ 

 

التأثير   بيانإن  ماد  الشاملالدخل    على  المخاطليس  متغيرات  كانت  إذا  الميا   الصلة  ذات  لتحسر  لة  لعادا   ةيملقاديد  تخدمة 
 %.5 متغيرة بنسبة ير المسعرةالمدارة غ قللصنادي
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 ةملمحتبات لتزامات رأسمالية ومطلوا -20
 

احة للبيع بمبلغ  مستقبلية تتعلق بشراء موجودات مالية مت رأسمالية التزامات اليةمال البيانات اريخ تكما في كان لدى الشركة 

)دين  117,129 كويتي  )دينار    50,298  بمبلغ  ةمحتملوبات  ومطل(  ييتكو  ينارد  186,288  :2020ار    :2020كويتي 

     .بنوكلأحد ااعتماد ممنوحة من قبل  بخطاباتار كويتي( فيما يتعلق دين 50,564
 

 نو عقود تأجير مستقبلية يمد -21
 

غير  ر  يأجت  دعقو  العقود هي  وهذه (.12إيضاح  رية على عقارها االستثماري )دخلت الشركة في عقود تأجير عقارات تجا

 ة التأجير. من فترسنوات  5إلى  2من ويتبقى  اءغلقابلة لإل
 

كما    وديسمبر ه  31كما في    لغاءقابلة لإل  رتأجير تشغيلي غي  مستقبلية المستحقة بموجب عقودارات الإن الحد األدنى لإليج

 يلي:

 2021 
 تيدينار كوي 

2020 
 دينار كويتي  

   

 614,718 605,003 لل سنة واحدةخ

 194,504 551,370 مس سنوات تزيد عن خ حدة ولكن الة واسن عدب
 ─────── ─────── 

 1,156,373 809,222 
 ═══════ ═══════ 

 

  ة رأس المالإدار -22
 

الشركة بوضع أهداف وسياسات وأسلوب   التالية بهدف  ة رأإدارقامت  المال  التي تؤ إدارس  المخاطر    زها ر على مركثة 

 :  يللماا
 

 مان لحاملي الوثائق من األ  ركة عن طريق توفير درجة المالي للش  من االستقرارى المطلوب  على المستو  ةالمحافظ

 ن.ميالرقابية والمساهوالجهات 

 األ وتطوير  المال  رأس  تخصيص  العوا  عمالفعالية  أن  التأكد  المالعن طريق  من رأس  الناتجة  تفي    ئد  المستخدم 

 لمساهمين.وا اللما رأسات مقدمي ببمتطل 

 على مركز السيولة القويلل الحفاظ المالية من خى المرونة لمحافظة علا . 

 عمالالمخاطر المتضمنة في األ اةلمطلوبات مع مراعيق بين معلومات الموجودات واالتنس. 

 لدع المالي  المركز  قوة  على  األالمحافظة  نمو  و  عمالم  حامالجديدة  بمتطلبات  الوثائقلالوفاء  قابية  لرات  هاجلوا  ي 

 اهمين. سموال

 على  الم االئحافظة  المرتالتصنيف  اتماني  المال  رأس  ومعدالت  لفع  األلجيدة  أهداف  أع  عمالدعم  قيمة وتحقيق  لى 

 ن.للمساهمي
 

  افظة على للمح صادية.االقتالظروف  في  تغيرات  لاة هيكل رأس المال وإجراء تعديلت عليه في ضوء  إدارتقوم الشركة ب

 ة. جديد همأس إصدارأو  المساهمين إلى عات توزيعات األرباحتعديل مدفوم الشركة بويله، قد تقعدتأو  لاالمهيكل رأس 
 

رأ المال منيتكون  الخاصة بمحقو  س  الملكية  الشركة بمق  في  63,200,726بلغ  ساهمي  ديسمبر    31  دينار كويتي كما 

   كويتي(. دينار 56,827,605 :2020) 2021
 

  31و  2021ديسمبر    31ي  ل السنتين المنتهيتين فجراءات خلاإلأو    ساتاالسيأو    دافهأل في ا  يراتراء أي تغ جم يتم إل

    .2020سمبر دي
 

 

 


