
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة)

  وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت
 

   المستقلينالحسابات  مراقبيوتقرير المجمعة البيانات المالية 

 2013ديسمبر  31في للسنة المنتھية 

 
  



  

 

  وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعةشركة 

 دولة الكويت

 

 

  الصفحة  المحتويات

 
 

 2 – 1  ينالحسابات المستقل مراقبيتقرير 

 3 بيان المركز المالي المجمع 

 4  المجمع  ا!رباح أو الخسائربيان 

 5  الشامل المجمع  الدخلبيان 

 7 – 6  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 8  بيان التدفقات النقدية المجمع 

  54 – 9  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 

1 

  

  

  

 

 

  

 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب
  

 المحترمين       السادة/ المساھمين

 للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة)وثاق شركة 

 دولة الكويت

 

  المجمعة التقرير على البيانات المالية

  

وشركاتھا ("الشركة")  . (مقفلة)لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك
المجمعة بيانات الو 2013ديسمبر  31كما في المجمع ، والتي تتضمن بيان المركز المالي ")ة"المجموع( التابعة

الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتھية بذلك التاريخ، والدخل  لGرباح أو الخسائر
 خرى.وإيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الھامة والمعلومات التوضيحية ا!

 

 مسئولية اPدارة عن البيانات المالية المجمعة

 

مسئولة عن اPعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير الشركة إن إدارة 
خالية من ا!خطاء المالية ومسئولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اPدارة ضرورياً Pعداد بيانات مالية مجمعة 

 المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

 

 الحسابات يمسئولية مراقب

 

بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بھا. لقد قمنا المجمعة إن مسئوليتنا ھي إبداء الرأي على تلك البيانات المالية 
`لتزام بمتطلبات أخ_قية وأن نقوم بتخطيط وأداء بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وتتطلب منا تلك المعايير ا
 خالية من ا!خطاء المادية.المجمعة التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية 

 

 تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واPفصاحات في البيانات المالية
 اPجراءات المختارة تعتمد على تقديرنا، بما فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات الماليةإن  .المجمعة
، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ. عند القيام بتقدير تلك المخاطر، نأخذ في ا`عتبار الرقابة الداخلية المجمعة

لمنشأة، وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة لالمجمعة الخاصة باPعداد والعرض العادل للبيانات المالية 
للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية للمنشأة. يتضمن التدقيق أيضا تقييم مدى 
م_ءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أعدت بمعرفة اPدارة، باPضافة إلى 

 . المجمعة قييم العرض الشامل للبيانات الماليةت

 

 أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتوفير أساس Pبداء رأينا. إننا نعتقد أن 

  

   

  وشركاهكى بى إم جى صافى المطوع 
  25برج الحمراء، الدور 

  العزيز الصقرشارع عبد 

  13001، الصفاة 24ص.ب. 

  الكويت

   7000 2228 965+تليفون: 

 7444 2228 965+فاكس: 

 بوبيان لتدقيق الحسابات

  72455الخالدية  17445ص.ب. 

 الكويت

 + 965 2249 4040تلفون: 

 +965 2249 6565فاكس: 
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 الرأي

 

المجمع برأينا أن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة، في جميع النواحي المادية، عن المركز المالي 
للسنة المنتھية بذلك المجمعة وتدفقاتھا النقدية المجمع ، وعن أدائھا المالي 2013ديسمبر  31كما في مجموعة لل

  التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  

 التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية ا9خرى

 

رورية !غراض التدقيق وأن البيانات المالية كذلك فإننا حصلنا على المعلومات واPيضاحات التي رأيناھا ض
وعقد التأسيس والنظام  وتعدي_ته 2012لسنة  25رقم تتضمن المعلومات التي نص عليھا قانون الشركات المجمعة 

برأينا، أن الشركة تمسك سج_ت محاسبية منتظمة، وأن الجرد قد أجرى وفقاً لGصول المرعية.  ا!ساسي للشركة.
لم . المحاسبية للشركة المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اPدارة متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر وأن المعلومات

لسنة  25رقم !حكام قانون الشركات  2013ديسمبر  31المنتھية في المالية يرد لعلمنا أية مخالفات خ_ل السنة 
يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو في مركزھا أو عقد التأسيس والنظام ا!ساسي للشركة على وجه  وتعدي_ته 2012
 .المجمع المالي

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 فئة "أ" 138ترخيص رقم  –مراقب حسابات 

 من كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه 

 عضو في كي بي أم جي العالمية

  "أ" 83ترخيص رقم  

 من بوبيان لتدقيق الحسابات

 

 

   2014 مارس 18الكويت في 

 

 

 



 التابعةشركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا 

 دولة الكويت

 

 بيان المركز المالي المجمع 

 2013ديسمبر  31كما في 
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  2013    2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 

     الموجودات

 1,857,034  1,616,067  ا!رصدة لدى البنوك والنقد 

 1,296,267  861,784 4 استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر

 299,064  247,161   موجودات أخرى 

 4,576,085  4,212,935 5 استثمارات متاحة للبيع 

 1,668,168  1,625,611 6 قرض حسن إلى صندوق حاملي وثائق التأمين 

 -  452,657 6  مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التأمين 

 980,399  1,284,732 7  ودائع استثمار 

 2,645,797  2,676,666 8 عقارات استثمارية

 13,322,814  12,977,613  إجمالي الموجودات 

     

     المطلوبات 

 430,151  245,486  مطلوبات أخرى 

 939,073  - 6 مبالغ مستحقة إلى حاملي وثائق التأمين

 1,369,224  245,486  إجمالي المطلوبات 

     

    9 حقوق الملكية

     حقوق الملكية العائدة إلى مساھمي الشركة 

 11,025,000  11,025,000  رأس المال

 7,340,937  7,340,937  ع_وة إصدار أسھم 

 (50,489)  (50,489)  أسھم خزينة 

 3,508  3,508  احتياطي أسھم خزينة

 388,139  388,139  احتياطي إجباري

 388,139  388,139  احتياطي اختياري 

 (29,034)  492,773  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 (386,974)  (585,852)  احتياطي ترجمة عم_ت أجنبية 

 65,964  65,964  احتياطي خطة شراء ا!سھم للموظفين 

 (7,944,077)  (7,538,787)  خسائر متراكمة 

 10,801,113  11,529,332  إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساھمي الشركة 

 1,152,477  1,202,795  حصص غير مسيطر عليھا

 11,953,590  12,732,127  إجمالي حقوق الملكية 

 13,322,814  12,977,613  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 إن اPيضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المجمعة.

 

 

 

 

 

  عبد هللا يوسف السيف 

 رئيس مجلس اPدارة

  عبد هللا مشاري الحميضي  

 نائب رئيس مجلس اPدارة

 

  



  شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت

 

 المجمع بيان ا9رباح أو الخسائر

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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  2013    2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
  

 (420,950)  (315,919) 10 صافي خسارة ا`ستثمار

 523,960  335,199 16 حصة المساھمين في فوائض التأمين التكافلي

 655,463  782,077 16 أتعاب إدارة من حاملي وثائق التأمين 

 25,625  16,745 8 ربح التقييم العادل لعقارات استثمارية  

 95,987  18,077  إيرادات أخرى

 (510,267)  (144,776)  مصاريف عمومية وإدارية 

 369,818  691,403   ربح السنة قبل الضرائب 

 (158,931)  (149,863) 11  الضرائب 

ربح السنة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة 
 210,887  541,540  أعضاء مجلس اTدارة

 -  (13,897)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 -  (5,559)  الزكاة 

 210,887  522,084  ربح السنة قبل مكافأة أعضاء مجلس اTدارة

 (5,000)  (5,000) 9.5 مكافأة أعضاء مجلس اPدارة 

 205,887  517,084  صافي ربح السنة

     

     العائد إلى: 

 54,275  405,290  مساھمي الشركة 

 151,612  111,794  الحصص غير المسيطر عليھا 

  517,084  205,887 

ربحية السھم ا9ساسية والمخففة العائدة إلى مساھمي الشركة 
 0.49   3.69 12 (فلس)

 

 اPيضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المجمعة.إن 

  

 



  شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت

 

 الشامل المجمع الدخلبيان 

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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 2012  2013 إيضاح 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 205,887  517,084   السنةربح 

     

       الدخل الشامل اYخر

 (87,306)  293,164  التغير في احتياطي القيمة العادلة 

 -  228,643 5 المحول إلى بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع من ا`نخفاض في القيمة  

 (414,825)  (241,513)  احتياطي ترجمة عم_ت أجنبية 

 (502,131)  280,294  إجمالي الدخل الشامل اYخر 

 (296,244)  797,378  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة للسنة

     

      العائد إلى: 

 (334,310)  728,219  مساھمي الشركة 

 38,066  69,159  الحصص غير المسيطرة 

  797,378  (296,244) 

 

 إن اPيضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المجمعة.

 

 



  شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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       العائد إلى مساھمي الشركة 

 

    رأس المال

ع[وة إصدار 
   أسھم خزينة    أسھم

احتياطي 
   أسھم خزينة

احتياطي 
  إجباري

احتياطي 
  اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي ترجمة 
  عم[ت أجنبية

احتياطي خطة 
شراء ا9سھم 

   اTجمالي   خسائر متراكمة  للموظفين

حصص غير 
   مسيطر عليھا 

إجمالي حقوق 
  الملكية

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

  الرصيد في 

 11,953,590  1,152,477  10,801,113  (7,944,077)  65,964  (386,974)  (29,034)  388,139  388,139  3,508  (50,489)  7,340,937  11,025,000 2013يناير  1

إجمالي الدخل 
                          الشامل للسنة 

 517,084  111,794  405,290  405,290  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ربح السنة  

 280,294  (42,635)  322,929  -  -  (198,878)  521,807  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل ا~خر 

إجمالي الدخل 
 797,378  69,159  728,219  405,290  -  (198,878)  521,807  -  -  -  -  -  - الشامل للسنة

توزيعات أرباح 
مدفوعة من قبل 

 (18,841)  (18,841)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - شركة تابعة

  الرصيد في 

 12,732,127  1,202,795  11,529,332  (7,538,787)  65,964  (585,852)  492,773  388,139  388,139  3,508  (50,489)  7,340,937  11,025,000 2013ديسمبر  31

  

 

 

 

 

 

   



  شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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       العائد إلى مساھمي الشركة 

 

    رأس المال

ع[وة إصدار 
    أسھم

أسھم 
   خزينة

احتياطي 
   أسھم خزينة

احتياطي 
  إجباري

احتياطي 
  اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
ترجمة 

  عم[ت أجنبية

احتياطي خطة 
شراء ا9سھم 

   اTجمالي   خسائر متراكمة  للموظفين

حصص غير 
   مسيطر عليھا 

إجمالي حقوق 
  الملكية

 

  دينار كويتي  دينار كويتي

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

  الرصيد في 

 12,149,235  1,013,812  11,135,423  (7,998,352)  65,964  (85,695)  58,272  388,139  388,139  3,508  (50,489)  7,340,937  11,025,000 2012يناير  1

إجمالي الدخل 
                          الشامل للسنة 

 205,887  151,612  54,275  54,275  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ربح السنة 

الخسارة الشاملة 
 (502,131)  (113,546)  (388,585)  -  -  (301,279)  (87,306)  -  -  -  -  -  - ا!خرى 

إجمالي الخسارة 
 (296,244)  38,066  (334,310)  54,275  -  (301,279)  (87,306)  -  -  -  -  -  - الشاملة للسنة

توزيعات أرباح 
مدفوعة من قبل 
 (83,021)  (83,021)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الشركة التابعة

التغير في حصص 
 183,620  183,620  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غير مسيطر عليھا

  الرصيد في 

 11,953,590  1,152,477  10,801,113  (7,944,077)  65,964  (386,974)  (29,034)  388,139  388,139  3,508  (50,489)  7,340,937  11,025,000 2012ديسمبر  31

 

  .إن اPيضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المجمعة

 



  شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعة

 دولة الكويت

 

 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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 2012  2013 إيضاح 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
     

     التدفقات النقدية من ا9نشطة التشغيلية 

 205,887  517,084  ربح السنة

     تسويات: 

 420,950  315,919  صافي خسارة ا`ستثمار 

 (25,625)  (16,745) 8  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 (523,960)  (335,199) 16 حصة المساھمين في فوائض التأمين التكافلي

 (655,463)  (782,077) 16 أتعاب إدارة من حاملي وثائق التأمين 

  (301,018)  (578,211) 

     التغير في: 

 (77,980)    51,903  موجودات أخرى 

 (59,571)   (198,789)  مطلوبات أخرى 

 (715,762)  (447,904)  صافي النقد المستخدم في ا!نشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية من ا9نشطة اbستثمارية 

 (478,963)  (304,333)  صافي التغير في ودائع استثمار  

 203,225  1,454,678  المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

المحصل من استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو 
  الخسائر 

 

380,380  71,256 

 -  164,456  ربح مستلم من ودائع استثمار 

 (204,482)  1,695,181  صافي النقد  الناتج من/ (المستخدم في) ا!نشطة ا`ستثمارية

     

     التدفقات النقدية من ا9نشطة التمويلية 

 914,131  (1,349,173)  صافي التغير في المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين  

 914,131  (1,349,173)  صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من ا!نشطة التمويلية 

     

 (136,657)  (139,071)  فروق ترجمة عم_ت أجنبية 

 (142,770)  (240,967)  النقص في ا9رصدة لدى البنوك والنقد 

 1,999,804  1,857,034  يناير 1ا!رصدة لدى البنوك والنقد في 

 1,857,034  1,616,067  ديسمبر 31ا9رصدة لدى البنوك والنقد في 

 

 إن اPيضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المجمعة.



  التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتھا التابعةشركة وثاق للتأمين 

 دولة الكويت

 

 ات المالية المجمعةبيانإيضاحات حول ال

 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
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 التأسيس والنشاط .1

 

شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة") ھي شركة مساھمة كويتية مقفلة تأسست في دولة 
   . إن أسھم الشركة مدرجة في سوق الكويت لGوراق المالية.2000أكتوبر  2الكويت بتاريخ 

  

 تتمثل أغراض تأسيس الشركة فيما يلي:

 

أو`: مزاولة جميع أعمال التامين التكافلي والتعاوني وإعادة التأمين بكافة أشكالھا بما `يتعارض مع أحكام 
 الشريعة اPس_مية والقوانين المنظمة.

 

ثانيا: للشركة في سبيل تحقيق أغراضھا آنفة الذكر وبموجب نظامھا ا!ساسي ص_حية القيام با!عمال 
 :اPدارةوالتصرفات ا~تية حسبما يرى مجلس 

 

المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منھا  ا!موالتملك واكتساب حق التصرف في كل ما تراه `زم لھا من   )أ
  ة أنھا `زمه وم_ئمة لطبيعة عملھا وضرورية لتنمية أموالھا،أو أية امتيازات تعتقد الشرك

إجراء جميع المعام_ت وإبرام جميع العقود بجميع التصرفات القانونية التي تراھا `زمة ومناسبة للتحقيق   )ب
 وتسھيل أغراضھا وذلك بالشروط التي تراھا،

طريقة كانت أية أراضي أو  بأي أن تشترى او تبيع أو ترھن أو تستأجر أو تستبدل أو تحرز أو تظھر  )ج
منقولة أو عقارية وأن تبيع أو تؤجر أو ترھن  أخرىعقارات أوراق مالية أو صكوك أو سھم أو أية أموال 

 بعض أموال أو ممتلكات الشركة المنقولة أو العقارية، أوأو تتصرف بجميع أنواع التصرفات في كل 

مجال التأمين أو إعادة التأمين للشركات أو غيرھا التي تھتم  تقديم ا`ستشارات والقيام بالدراسات الفنية في  )د
 مباشرة بالعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين التكافلي،

التي `  ا!عمالالعمل مقدرا أو مثمنا في مجال التأمين ووكي_ لشركات التأمين أو إعادة التأمين !داء كل   )ه
 لى التراخيص ال_زمة،بعد الحصول ع اPس_ميةتتعارض مع الشريعة 

أن تستثمر كل أو بعض أموال الشركة المنقولة أو العقارات في المجا`ت المختلفة التي تراھا مناسبة وبما   )و
 يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة، `

أن تدمج معھا أو تؤسس أو أن تشترك في تأسيس الشركات وا`كتتاب في أسھمھا وشراء وبيع أسھم   )ز
 الشركة وفقا للقوانين، وأغراضساندتھا بأي صورة بما يتفق الشركات وم

استغ_ل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارھا في محافظ مالية تدار من قبل شركات   )ح
  وجھات متخصصة.

 

وبجوز ويكون للشركة مباشرة ا!عمال السابق ذكرھا في دولة الكويت وفي خارجھا بصفة أصلية أو بالوكالة 
للشركة أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الھيئات التي تزاول أعما` شبيھة بأعمالھا والتي تعاونھا 
على تحقيق أغراضھا في دولة الكويت أو في الخارج ولھا أن تنشئ أو تشارك أو تشترى مثل ھذه الھيئات أو 

 تلحقھا بھا.

  

  . وھي شركة مساھمة كويتية ("الشركة ا!م الكبرى").الشركة تابعة لشركة دار ا`ستثمار ش.م.ك

 

  عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة يقع في برج المدينة، شارع خالد بن الوليد، الشرق، دولة الكويت.
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من الشركة وشركاتھا التابعة  2013ديسمبر  31تتكون البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتھية في 
(يشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة" ومنفردين بـ "شركات المجموعة"). وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة 

  الھامة المملوكة مباشرة:

 

 النشاط الرئيسي نسبة الملكية  بلد التأسيس :الشركات التابعة
  2013 2012  

     

  مصر شركة وثاق للتأمين التكافلي 

60.00% 

 

60.00% 

أنشطة التأمين التكافلي 
 وإعادة التأمين التكافلي

     

شركة وارد ل�جارة والتمويل 
 (مقفلة). ش.م.ك.

تأجير السيارات وتجارة  % 93.32 % 93.32 الكويت
السيارات وقطع الغيار 

 داخل الكويت

 

، الصناديق المشتركةيمثل التأمين التكافلي البديل اPس_مي للتأمين التقليدي وبرامج ا`ستثمار، استناداً إلى مفھوم 
، وفقا لعقد تأسيس التكافلي حيث يقوم حامل الوثيقة باست_م حصته في الفوائض المالية الناتجة من أنشطة التأمين

  عية. الشركة وموافقة ھيئة الفتوى والرقابة الشر

  

حاملي وثائق بممارسة أنشطة التأمين نيابة عن حاملي وثائق التأمين وتقديم التمويل إلى عمليات  المجموعةتقوم 
حال عجز  يف حاملي وثائق التأمينمسؤولية ا`لتزامات المتكبدة من قبل المجموعة عند الضرورة. تتولى  التأمين

بالملكية الفعلية والحقوق في كافة الموجودات  المجموعةتحتفظ وتصفية أعماله.  حاملي وثائق التأمينصندوق 
ذات الصلة بعمليات حاملي الوثائق والمساھمين، وقد تم اPفصاح عن ھذه الموجودات والمطلوبات باPضافة إلى 

  .16و 15نتائج قطاعات ا!عمال المتعلقة بحاملي وثائق التأمين في إيضاحي 

  

والمصاريف  اPيراداتحسابات حاملي وثائق التأمين والمساھمين. يتم تسجيل تحتفظ الشركة بدفاتر منفصلة ل
ا!ساس الذي توزع بناًء عليه العائدة مباشرة إلى أي أنشطة في الحسابات المعنية. تحدد اPدارة ومجلس اPدارة 

`ستثمار وفقاً لمبادئ واالتكافلي . يتم القيام بكافة أنشطة التأمين المصاريف المتكبدة على العمليات المشتركة
 وبناًء على موافقة ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية. ةالشريعة اPس_مية السمح

 

وتخضع  2014 مارس 13تمت الموافقة على إصدار ھذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اPدارة بتاريخ 
  لموافقة المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

  

 والسياسات المحاسبية الھامة  أسس اTعداد .2

  

تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية بثبات من قبل المجموعة وھي متسقة مع تلك المستخدمة في السنة السابقة 
 ).ھـ( 2باستثناء السياسات المحاسبية الجديدة المبينة في إيضاح 

 

  بيان ا`لتزام  )أ

  

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  فقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية المجمعة و
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس ) ”IASB“الدولية (

وتعدي_ته، وعقد تأسيس الشركة  2012لسنة  25معايير المحاسبة الدولية، ومتطلبات قانون الشركات رقم 
  .1990لسنة  18والقرار الوزاري رقم ونظامھا ا!ساسي، 

 

("القانون")  2012لسنة  25قانون الشركات بالمرسوم بقانون رقم ، صدر 2012نوفمبر  29بتاريخ 
("المرسوم"). ويسرى  2013مارس  27بتاريخ  2013لسنة  97و`حقا تم تعديله بموجب القانون رقم 

القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة ال_ئحة 
 .2013أكتوبر  6ونشرت في الجريدة الرسمية بالكويت في  2013مبر سبت 29التنفيذية في 
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من القرار، فإن الشركات لديھا سنة واحدة من تاريخ نشر ال_ئحة التنفيذية ل_لتزام بالقانون  3ووفقا للمادة 
المعدل الجديد. في رأي إدارة الشركة أن تطبيق أحكام ھذا القانون ليس له أي تأثير مادي على نشاط 

   .المجمع لشركة أو مركزھا الماليا

 

  أساس القياس   )ب

  

 ا`ستثماراتباستثناء  تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة المطفأة

  .المتاحة للبيع والعقارات ا`ستثماريةا`ستثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر و

  

  العرضعملة التعامل و  )ج

  

  تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، وھو عملة التعامل للشركة.

 

  استخدام التقديرات وا!حكام  )د

  

إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات 
تمارس تقديراتھا في عملية تطبيق السياسات المحاسبية لدى المحاسبية الھامة كما يتطلب من اPدارة أن 

المجموعة. يمكن أن يكون للتغيرات في ا`فتراضات أثراً كبيراً على البيانات المالية المجمعة في الفترة 
التي تغيرت فيھا ا`فتراضات. ترى اPدارة أن ا`فتراضات الرئيسية م_ئمة. يتم اPفصاح عن المجا`ت 

ي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجا`ت التي تكون فيھا ا`فتراضات والتقديرات التي تنطو
  .3ھامة للبيانات المالية المجمعة من خ_ل اPيضاح رقم 

  

  المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والصادرة حديثاً التي تم تطبيقھا من قبل المجموعة   )ه

  

لمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والصادرة حديثاً التالية للفترات السنوية قامت المجموعة بتطبيق ا
   : 2013يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

  

  البيانات المالية المجمعة  – 10المعيار الدولي للتقارير المالية 

يحدد المعيار الجديد مبادئ السيطرة، ويوضح كيفية تحديد سيطرة المستثمر على شركة مستثمر بھا، وبناًء 
عليه يجب تجميع بيانات الشركة المستثمر بھا، كما يبين مبادئ إعداد البيانات المالية المجمعة. يقدم المعيار 

ركات، حيث تعتمد السيطرة على ما إذا نموذج تجميع فردي يحدد السيطرة كأساس التجميع لكل أنواع الش
كان لدى المستثمر سيطرة على الشركة المستثمر بھا، أو التعرض أو لديه الحقوق في عوائد متغيرة من 
مشاركته في الشركة المستثمر بھا والقدرة على استخدام سيطرته على الشركة المستثمر بھا للتأثير على 

  ليس له أي تأثير مالي على البيانات المالية المجمعة.  مقدار العوائد. إن تطبيق ھذا المعيار

  

  اPفصاح عن حصص في شركات أخرى – 12المعيار الدولي للتقارير المالية 

المعيار الجديد يجمع ويعزز ويستبدل متطلبات اPفصاح للشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات 
يار إفصاحات أكبر عن المعلومات التي تمكن مستخدمي الزميلة والكيانات غير المجمعة. يتطلب المع

البيانات المالية من تقييم طبيعة، والمخاطر المرتبطة، بالحصص في منشأة أخرى وتأثيرات ھذه الحصص 
  على المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية. 

  

المجمعة والمطلوبة بموجب المعيار الدولي  قامت المجموعة بإدراج إفصاحات جديدة في البيانات المالية
  .  17في إيضاح  12للتقارير المالية 

  

  قياس القيمة العادلة – 13المعيار الدولي للتقارير المالية 

يحدد المعيار الجديد القيمة العادلة ويوضح في إطار معيار دولي للتقارير المالية فردي قياس القيمة العادلة 
عندما تتطلب أو تسمح  13سات القيمة العادلة. يتم تطبيق المعيار الدولي رقم ويتطلب اPفصاح عن قيا

 المعايير الدولية للتقارير المالية ا!خرى بقياسات القيمة العادلة. 
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` يقدم المعيار أي متطلبات جديدة لقياس أصل أو التزام بالقيمة العادلة، أو تغيير ما تم قياسه بالقيمة العادلة 
إن التغيير ليس له الدولية للتقارير المالية أو معالجة كيفية عرض التغيرات في القيمة العادلة.  في المعايير

أي تأثير على قياسات الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة. قامت المجموعة بإدراج إفصاحات جديدة 
   .  20في إيضاح  12ة في البيانات المالية المجمعة والمطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي

  

   التعدي_ت  –البيانات المالية عرض  – 1معيار المحاسبة الدولي 

تقوم بتغيير فئات البنود الواردة في الدخل الشامل ا~خر.  1 -إن التعدي_ت على معيار المحاسبة الدولي 
البنود التي يمكن إعادة تصنيفھا إلى ا!رباح أو الخسائر في وقت `حق يتم عرضھا بشكل منفصل عن 

ليس له أي تأثير على المركز أو البنود التي لن يتم إعادة تصنيفھا. يؤثر التعديل على طريقة العرض فقط و
يوليو  1المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساري تالتعدي_ ت ھذه. أصبحالمالي للشركةداء ا!

  . إن تطبيق ھذا التعديل ليس له أي تأثير مالي على البيانات المالية المجمعة.2012

  

  المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقھا بعد:  )و

  

وجد عدد من المعايير الجديدة والتعدي_ت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي ي
ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية المجمعة. إن ما يتصل بنشاط  2014يناير  1تبدأ بعد 

  ه المعايير بشكل مبكر.المجموعة من ھذه المعايير موضح أدناه. ` تخطط المجموعة لتطبيق ھذ

  

  المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية  – 32معيار المحاسبة الدولي 

توضح التعدي_ت معنى "لدى المنشأة حاليا حق قانوني ملزم Pجراء المقاصة" وتوضح أيضاً تطبيق 
يات تسوية إجمالية والتي على أنظمة التسوية التي تطبق آل 32معايير التقاص طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  ` تكون متزامنة. 

  

تتوقع إدارة الشركة أن تطبيق ھذا المعيار لن يكون له تأثير مالي ھام على البيانات المالية المجمعة 
  للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

  

ا!دوات  9)، المعيار الدولي للتقارير المالية 2010ا!دوات المالية ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ) 2009المالية (

) متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. من 2009( 9يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية 
لمالية على أساس النموذج المالي الذي يتم فيه ا`حتفاظ خ_ل ھذا المعيار، يتم قياس وتصنيف الموجودات ا

) يقدم تغييرات إضافية 2010( 9بھا وعلى أساس التدفقات النقدية التعاقدية. المعيار الدولي للتقارير المالية 
تتعلق بالمطلوبات المالية. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي حاليا بمشروع من أجل الحد من التعدي_ت 

وإضافة متطلبات جديدة  9متطلبات التصنيف والقياس المطلوبة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  على
  لمعالجة ا`نخفاض في قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. 

  

 ولكن سوف يتم تحديده عند ا`نتھاء 9لم يتم تحديد تاريخ السريان اPلزامي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

من المراحل القائمة. ومع ذلك، يسمح بالتطبيق المبكر لھذا المعيار. من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذه 
المعايير تأثير على الموجودات المالية للمجموعة ولكن لن يكون له أي تأثير على المطلوبات المالية 

  للمجموعة.
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  أساس التجميع  )ز

  

  ).1البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة وشركاتھا التابعة (إيضاح  ھذه تتضمن

  

  الشركات التابعة

  

عليھا. يتم تجميع البيانات المالية للشركات  سيطرة للمجموعة يكون التي الشركات تلك ھي التابعة الشركات
  تاريخ انتھاء السيطرة.التابعة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ بدء السيطرة وحتى 

  

يتم استبعاد المعام_ت بين الشركة وا!رصدة واPيرادات والمصاريف من المعام_ت بين شركات 
المجموعة. كما يتم استبعاد ا!رباح أو الخسائر الناتجة عن المعام_ت فيما بين الشركات والتي تم إثباتھا 

ابعة تتسق مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل في الموجودات. إن السياسات المحاسبية للشركات الت
  المجموعة.

  

الحصص غير المسيطرة حتى لو كان ھنالك عجز في  العائدة إلىيتم تكبد خسائر الشركات التابعة 
  رصيدھا. 

  

)، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لتحديد ما 2011( 10نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
كان لديھا سيطرة على الشركات المستثمر بھا وبالتالي إذا ما كانت ستقوم بتجميعھا. يقدم المعيار الدولي إذا 

) نموذج سيطرة جديد يركز على إذا ما كان للمجموعة سيطرة على الشركة 2011( 10للتقارير المالية 
لشركة المستثمر بھا والقدرة ، أو لديھا تعرض أو حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتھا في االمستثمر بھا

  على استخدام سيطرتھا على الشركة المستثمر بھا للتأثير على ھذه العوائد. 

  

)، قامت المجموعة بتقييم نتيجة السيطرة 2011( 10وفقاً لGحكام ا`نتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
رتھا فيما يتعلق با`ستثمارات في الشركات ولم تغير نتيجة سيط 2013يناير  1للشركات المستثمر بھا في 

  التابعة الحالية. 

  

  فقدان السيطرة

  

عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة باستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير 
مسيطرة والمكونات ا!خرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم ا`عتراف بأي فائض أو عجز 

ج عن فقدان السيطرة في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة نات
التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان السيطرة. `حقاً، يتم المحاسبة عنھا 

أصل مالي متاح للبيع وفقاً لمستوى كشركة مستثمر بھا محاسب عنھا بطريقة حقوق الملكية أو بوصفھا 
  تأثير الحصة المحتفظ بھا.

 

  دمج ا!عمال

  

يتم المحاسبة عن دمج ا!عمال باستخدام طريقة ا`ستحواذ في تاريخ ا`ستحواذ، وھو التاريخ الذي يتم فيه 
تحويل السيطرة إلى المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون معرضة أو لديھا الحق في 

ر على العوائد من خ_ل عوائد متغيرة من مشاركتھا مع المنشأة وعندما تكون لديھا القدرة على التأثي
  ص_حياتھا على المنشأة. 

  

إن المقابل المحول ل_ستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة 
إلى المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليھا وحصص حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة. 

  القيمة العادلة !ي أصل أو مطلوبات ناتجة من ترتيب مقابل طارئ. ويتضمن المقابل المحول 
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يتم قياس الموجودات القابلة للتحديد التي تم ا`ستحواذ عليھا والمطلوبات وا`لتزامات المحتملة التي يتم 
الشھرة في تحملھا في عملية دمج ا!عمال مبدئياً بالقيم العادلة في تاريخ ا`ستحواذ. تقوم المجموعة بقياس 

 تاريخ ا`ستحواذ على النحو التالي:

 

 القيمة العادلة لمقابل ا`ستحواذ المحول؛ إضافة إلى -

 المبلغ المعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا؛ إضافة إلى  -

قيق دمج القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية ما قبل ا`ستحواذ في الشركة المستحوذ عليھا، إذا تم تح -
 ا!عمال على مراحل؛ ناقصا

صافي المبلغ المعترف به (القيمة العادلة عموما) من الموجودات المحددة المستحوذ عليھا  -
  والمطلوبات المتكبدة.

  

عندما يكون مبلغ الزيادة بالسالب، يتم ا`عتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان ا!رباح أو الخسائر 
 المجمع.

 

محول ` يتضمن المبالغ المتعلقة بسداد التعام_ت القائمة ما قبل ا`ستحواذ ويتم تسجيل تلك إن المقابل ال
  المبالغ عموما في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع.

 

إن التكاليف المتعلقة بالمعام_ت، بخ_ف تلك المرتبطة بإصدار ديون أو أسھم، والتي تتكبدھا المجموعة 
  ، يتم تسجيلھا كمصروفات عند تكبدھا.فيما يتعلق بدمج ا!عمال

 

إذا تم تحقيق دمج ا!عمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة العادلة لحصة ملكية الشركة المستحوذة 
بتاريخ ا`ستحواذ والمحتفظ بھا سابقاً في الشركة المستحوذ عليھا إلى القيمة العادلة في تاريخ ا`ستحواذ 

  خسائر المجمع.من خ_ل بيان ا!رباح أو ال

  

يتم إثبات أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ ا`ستحواذ. إذا تم تصنيف مقابل الشراء 
المحتمل كحقوق ملكية، ` يتم إعادة قياسه ويتم المحاسبة عن التسوية ضمن حقوق الملكية. أو بخ_ف ذلك، 

لمقابل الشراء المحتمل في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع  يتم إثبات التغييرات ال_حقة في القيمة العادلة
 أو بيان الدخل الشامل المجمع.

  

عندما يتعين استبدال جوائز المدفوعات با!سھم (جوائز ا`ستبدال) بالجوائز المحتفظ بھا من قبل موظفي 
قة، عندئذ يتم إدراج كافة الشركة المستحوذ عليھا (جوائز الشركة المستحوذ عليھا) وتتعلق بالخدمات الساب

أو جزء من قيمة جوائز ا`ستبدال الخاصة بالشركة المستحوذة في قياس المقابل المحول في دمج ا!عمال. 
ويستند ھذا القرار إلى القيمة السوقية لجوائز ا`ستبدال مقارنة بالقيمة السوقية لجوائز الشركة المستحوذ 

  ل بالخدمة السابقة و/أو المستقبلية.عليھا، وكذلك مدى تعلق جوائز ا`ستبدا

  

  الحصص غير المسيطرةعلى  عمليات ا`ستحواذ

  

تقوم المجموعة، بالنسبة لكل استحواذ على حدة، با`عتراف بالحصص غير المسيطرة في الشركة 
المستحوذ عليھا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة في صافي موجودات الشركة المستحوذ عليھا 
العائدة للحصة غير المسيطرة. يتم المحاسبة عن ا`ستحواذ على الحصص غير المسيطرة كمعام_ت مع 
المالكين بصفتھم مالكين وبالتالي ` يتم تسجيل أي شھرة ناتجة عن ھذه المعام_ت. إن التعدي_ت على 

  الحصص غير المسيطرة تستند إلى مبلغ تناسبي من صافي موجودات الشركة التابعة.
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 معام_ت عم_ت أجنبية  )ح

 

  المعام_ت بالعم_ت ا!جنبية

لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسھا باستخدام عملة المجمعة البنود المدرجة في البيانات المالية 
البيئة ا`قتصادية الرئيسية التي تعمل فيھا الشركة ("عملة التعامل"). يتم تحويل المعام_ت بالعم_ت 

 إلى عم_ت التعامل لشركات المجموعة حسب أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعام_ت.ا!جنبية 

ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعم_ت ا!جنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى عملة 
لبنود التعامل حسب سعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. يتمثل ربح أو خسارة العملة ا!جنبية من ا

النقدية في الفرق بين التكلفة المطفأة بعملة التعامل في بداية السنة، معدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات 
  خ_ل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة ا!جنبية بعد ترجمتھا وفقا لسعر الصرف السائدة في نھاية السنة.

  

العم_ت ا!جنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية ب
إلى عملة التعامل باستخدام سعر الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية بعملة 

  أجنبية والتي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ المعاملة.

  

ا!جنبية الناتجة عن إعادة التحويل في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع، يتم إثبات فروق العم_ت 
باستثناء الفروق المعترف بھا في بيان الدخل الشامل المجمع الناتجة عن إعادة تحويل ا`ستثمارات في 
ا!سھم المتاحة للبيع (باستثناء ا`نخفاض في القيمة وفي تلك الحالة يتم إعادة تصنيف فروق العملة 

  ا!جنبية التي تم ا`عتراف بھا في الدخل الشامل ا~خر في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع).

  

 العمليات ا!جنبية

 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات ا!جنبية متضمنة الشھرة وتعدي_ت القيمة العادلة الناتجة عن 
في تاريخ بيان المركز المالي. كما يتم تحويل وفقاً !سعار الصرف السائدة  الدينار الكويتيالشراء إلى 

  وفقاً !سعار الصرف في تاريخ المعام_ت. الدينار الكويتيإيرادات ومصاريف العمليات ا!جنبية إلى 

  

تم عرضھا في احتياطي تحويل ، ويالمجمعالدخل الشامل  بيان يتم إثبات فروق العم_ت ا!جنبية في
. إ` أنه إذا كانت العملية المجمع حقوق الملكية ويل) ضمن بيان التغيراتالعم_ت ا!جنبية (احتياطي التح

ھي شركة تابعة غير مملوكة بالكامل، فإنه يتم توزيع حصة تناسبية من فرق التحويل إلى الحصص غير 
المسيطرة. عندما يتم استبعاد عملية أجنبية من تلك السيطرة، ويتم فقدان التأثير الكبير أو السيطرة 

شتركة، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية ا!جنبية يتم إعادة تصنيفه إلى الم
بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع كجزء من الربح أو الخسارة عند ا`ستبعاد. عندما تقوم المجموعة 

`حتفاظ بالسيطرة، فإن باستبعاد فقط جزء من حصتھا في شركة تابعة التي تتضمن عملية أجنبية مع ا
النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم يتم إعادتھا للحصص غير المسيطرة. عندما تستبعد المجموعة فقط 

تتضمن عملية أجنبية مع ا`حتفاظ بتأثير كبير، يتم إعادة تصنيف  محاصةجزء من استثماراتھا في شركة 
 رباح أو الخسائر المجمع.النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم في بيان ا!

  

عندما يكون من المقرر سداد بند نقدي مستحق من أو إلى عملية أجنبية وليس مخططاً و` يحتمل سداده 
في المستقبل القريب، فإن أرباح وخسائر صرف العم_ت ا!جنبية الناتجة عن ھذا البند النقدي تشكل 

ويتم عرضھا في المجمع الدخل الشامل  بيان تھا فيجزءا من صافي ا`ستثمار في عملية أجنبية ويتم إثبا
  احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية.
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  ا!دوات المالية  )ط

  

i. الموجودات المالية غير المشتقة  

  

تقوم المجموعة مبدئيا بإثبات القروض والمستحقات والودائع في التاريخ التي نشأت فيھا. يتم إثبات 
جميع الموجودات المالية ا!خرى مبدئيا في التاريخ الذي تصبح المجموعة فيه طرفا في ا!حكام 

  التعاقدية لGداة. 

  

وق الشركة التعاقدية في التدفقات النقدية تقوم المجموعة باستبعاد الموجودات المالية في حال انتھاء حق
من الموجودات المالية أو في حال قيامھا بتحويل حقوق است_م التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم 
فيھا نقل كافة مخاطر ومزايا ملكية ا!صل المالي بشكل جوھري. إن أي حصة في الموجودات المالية 

ا`حتفاظ بھا من قبل الشركة يتم تسجيلھا من قبل المجموعة كأصل أو المحولة والتي يتم إنشاؤھا أو 
  التزام منفصل. 

  

  تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية: 

  

 القروض والمدينون  •

 الموجودات المالية المتاحة للبيع  •

  القيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر  •

  

  القروض والمدينون 

  

إن القروض والمدينون ھي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وتكون غير مدرجة في أسواق 
نشطة. يتم ا`عتراف بتلك الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أية تكاليف معام_ت متعلقة بھا 

دينون بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة مباشرة. بعد ا`عتراف المبدئي، فانه يتم قياس القروض والم
  الفائدة الفعلية ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة. 

  

  .والمدينون التجاريون وا!رصدة المدينة ا!خرىتتكون القروض والمدينون من النقد والنقد المعادل 

 

  النقد والنقد المعادل

  

والودائع !جل ذات فترات استحقاق أصلية قدرھا يتكون النقد والنقد المعادل من ا!رصدة لدى البنوك 
ث_ثة أشھر أو أقل من تاريخ اPيداع ناقصاً السحب على المكشوف لدى البنوك. تخضع الودائع !جل 
لمخاطر ضئيلة من التغيرات في القيمة العادلة ويتم استخدامھا من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا 

  قصيرة ا!جل.

  

 متاحة للبيعموجودات مالية 

  

الموجودات المالية المتاحة للبيع ھي موجودات مالية غير مشتقة تم تصنيفھا على أنھا متاحة للبيع أو ` 
  يتم تصنيفھا في أي فئات أخرى للموجودات المالية. 

  

ھا يتم إثبات الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة العائدة إلي
 مباشرة.

  

بعد ا`عتراف المبدئي، يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويتم إدراج التغيرات التي تطرأ عليھا، بخ_ف 
التغيرات في خسائر القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل المجمع ويتم عرضھا في احتياطي القيمة 

لك ا`ستثمارات، يتم تحويل ا!رباح العادلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. عند استبعاد ت
 والخسائر المتراكمة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع إلى بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع.
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  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر 

  

تشمل ھذه الفئة فرعين: استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة واستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خ_ل 
  بيان ا!رباح أو الخسائر عند بدء النشاط. 

  

يصنف ا`ستثمار بأنه محتفظ به للمتاجرة إذا تم شراؤه بشكل أساسي لغرض بيعه على المدى القصير 
مارات محددة تتم إدارتھا معاً ولھا نمط فعلي حديث لتحقيق ربح أو إذا كان يشكل جزء من محفظة استث

  قصير ا!جل أو أن تكون أداة مشتقة غير مخصصة وتصلح كأداة تحوط. 

  

يتم تحديد ا`ستثمار من قبل اPدارة عند ا`عتراف المبدئي إذا كان ھذا التحديد يستبعد أو يخفض بشكل 
مكن أن ينشأ بخ_ف ذلك أو؛ إذا تم إدارتھا وتقييم أدائھا كبير تعارض في القياس أو ا`عتراف كان ي

  استثمار.  إستراتيجيةوإدراجھا داخلياً على أساس القيمة العادلة وفقا Pدارة مخاطر موثقة أو 

  

ii. المطلوبات المالية غير المشتقة  

  

في التاريخ الذي تقوم المجموعة مبدئيا با`عتراف بأوراق الدين المالية الصادرة والمطلوبات الثانوية 
يتم إنشاؤھا فيه. يتم ا`عتراف بكافة المطلوبات المالية ا!خرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة وھو التاريخ 

  الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً لGحكام التعاقدية لھذه ا!دوات.

  

  اؤھا أو انتھاء فتراتھا.تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية أو إلغ

  

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية ا!خرى. يتم 
ا`عتراف بھذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصاً أية تكاليف معام_ت متعلقة بھا مباشرة. 

وبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة `حقاً ل_عتراف المبدئي، يتم قياس ھذه المطل
  الفعلية.

  

  تشتمل المطلوبات المالية ا!خرى على الدائنين التجاريين وا!رصدة الدائنة ا!خرى.

    

  وأرصدة دائنة أخرى  دائنون تجاريون

 

ا`لتزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي تم  وا!رصدة الدائنة ا!خرى يمثل الدائنون التجاريون
وا!رصدة  الحصول عليھا في السياق المعتاد للعمل من موردين. ويتم تصنيف الدائنون التجاريون

كمطلوبات متداولة إذا استحقت السداد خ_ل سنة أو أقل من تاريخ بيان المركز المالي  الدائنة ا!خرى
الطبيعية للعمل إن كان أطول من ذلك). وإن لم يكن فيتم عرضھا كمطلوبات  (أو خ_ل الدورة التشغيلية

  .غير متداولة

  

مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسھا `حقاً  وا!رصدة الدائنة ا!خرى يتم ا`عتراف بالدائنين التجاريين
  بالتكلفة المطفأة من خ_ل استخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  

  المقاصة

 

تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي 
المجمع فقط عندما يكون للمجموعة الحق القانوني للقيام بذلك عن المبالغ المعترف بھا ولديھا النية إما 

  ت. للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوق

  

يتم عرض الدخل والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يسمح بذلك طبقاً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية أو لGرباح أو الخسائر الناشئة عن مجموعة من المعام_ت المماثلة مثل ما يكون في 

  النشاط التجاري للمجموعة. 
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  ومعدات  أثاث  )ي

  

  . ر ا`نخفاض في القيمة المتراكمةناقصاً ا`ستھ_ك المتراكم وخسائ والمعدات بالتكلفة ا!ثاثيتم قياس 

  

  تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مباشرة بشراء ا!صل.

  

يتم ا`عتراف بتكاليف استبدال جزء من الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن تدفقا 
استبدال ھذا الجزء ستعود على المجموعة ويمكن قياس تكلفتھا بشكل للمنافع ا`قتصادية المستقبلية نتيجة 

موثوق منه. يتم استبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم ا`عتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات 
  والمعدات في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع عند تكبدھا.

  

  القيمة المتبقية. يستند ا`ستھ_ك إلى تكلفة ا!صل ناقصا

  

يتم ا`عتراف با`ستھ_ك في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع على أساس القسط الثابت على مدى 
  المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات. ` يتم احتساب استھ_ك على ا!رض. اPنتاجيةا!عمار 

  

  المقدرة للسنة الحالية والمقارنة: اPنتاجيةفيما يلي ا!عمار 

  

 السنوات 

  

 5  أجھزة كمبيوتر وطابعات

 3  التركيبات

 10  أثاث ومعدات مكتبية

  

مراجعة طريقة ا`ستھ_ك وا!عمار اPنتاجية والقيمة المتبقية لGصل بتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم يتم 
المتوقعة من بنود  ا`قتصاديةتتفق مع المنافع  ا`ستھ_كتعديلھا حيثما كان مناسباً للتأكد من أن فترة 

   الممتلكات والمعدات.

  

  أرض مستأجرة

  

يتم تصنيف عقود التأجير التي تتحمل بموجبھا المجموعة بشكل رئيسي جميع مزايا ومخاطر الملكية 
يمة ا!قل بين قيمته كعقود تأجير تمويلي. عند التسجيل المبدئي، يتم قياس ا!صل المؤجر بمقدار يعادل الق

  العادلة والقيمة الحالية للحد ا!دنى من مدفوعات التأجير.

  

تستھلك ا!رض المؤجرة على مدى فترة العقد أو على مدى ا!عمار اPنتاجية المقدرة أيھما أقل، ما لم يكن 
   من المؤكد بشكل معقول حصول المجموعة على الملكية بنھاية فترة التأجير. 

  

  ا`ستثماريةالعقارات   )ك

  

تدرج العقارات ا`ستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما فيھا تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال 
جزء من العقار ا`ستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وتستثني من ذلك 

`حقاً للتسجيل المبدئي، يتم إدراج العقارات ا`ستثمارية  تكاليف الخدمات اليومية للعقار ا`ستثماري.
  بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير المالية.

  

تدرج ا!رباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات ا`ستثمارية في بيان ا!رباح أو 
  فيھا.الخسائر المجمع للفترة التي تنشأ 
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يتم إجراء تقييمات بشكل دوري من قبل مقيم مستقل لديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات ا`ستثمارية 
  التي يتم تقييمھا ، وذلك استناداً إلى ا!سس المبينة أع_ه.

  

ة من يتم عدم تحقق العقارات ا`ستثمارية عندما يتم بيعھا أو عندما يتم سحب العقار ا`ستثماري بصفة دائم
ا`ستخدام و` يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. إن أي أرباح أو خسائر من استبعاد أو بيع 

  العقار ا`ستثماري يتم تسجيلھا في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع في سنة ا`ستبعاد أو البيع.

  

ون ھناك تغير في ا`ستخدام. بالنسبة تتم التحوي_ت إلى أو من العقارات ا`ستثمارية عندما وفقط عندما يك
للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله مالك، فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة ال_حقة ھي القيمة العادلة 
في تاريخ تغيير ا`ستخدام. إذا تتم تحويل العقار الذي يشغله مالك إلى عقار استثماري، فإن المجموعة تقوم 

  قار وفقاً للسياسة المبينة في "عقار ومعدات" حتى تاريخ تغير ا`ستخدام.بالمحاسبة عن ھذا الع

 

 ا`نخفاض في القيمة  )ل

 

i. الموجودات المالية غير المشتقة  

  

يتم تقييم ا!صل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر بتاريخ كل بيان مركز 
مالي لتحديد ما اذا كان ھناك دلي_ً موضوعياً على إنخفاض قيمته. تنخفض قيمة ا!صل المالي في حال 

مبدئي با!صل وأن وجود دليل موضوعي على وقوع خسارة ا`نخفاض في القيمة بعد ا`عتراف ال
الخسارة لھا تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لGصل ويمكن قياسھا بصورة موثوق 

  منھا. 

  

يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية؛ اPخفاق أو التقصير من 
وفقا لشروط ` تأخذھا المجموعة بعين ا`عتبار  جانب المدين أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للمجموعة

أو بخ_ف ذلك، مؤشرات تدل على إف_س المدين أو المصدر أو التغيرات السلبية في حالة دفع 
المقترضين أو المصدرين في المجموعة، والظروف ا`قتصادية التي تصاحب اPخفاق أو عدم وجود 

   سوق نشط لGوراق المالية.

  

ك، بالنسبة !صل مالي في أسھم متاحة للبيع، فإن ا`نخفاض الكبير طويل ا!مد في باPضافة إلى ذل
  قيمته العادلة بأقل من تكلفته يعتبر دليل موضوعي على ا`نخفاض في القيمة. 

  

 الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  

المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  تعتبر المجموعة وجود دليل على ا`نخفاض في قيمة الموجودات
على مستوى أصل محدد ومجموعة أصول. يتم تقييم كافة الموجودات الھامة بصورة فردية لغرض 
قياس ا`نخفاض في القيمة بصورة محددة. بالنسبة لتلك الموجودات التي ` تكون منخفضة القيمة بشكل 

خفاض في القيمة تم تكبده ولكن لم يتم تحديده بعد. بالنسبة محدد، فإنه يتم تقييمھا بشكل جماعي !ي ان
للموجودات غير الھامة بصورة فردية، فإنه يتم تقييمھا بالنسبة `نخفاض القيمة من خ_ل تجميع 

  الموجودات في مجموعات لھا نفس سمات المخاطر.

  

خية `حتمال اPخفاق في عند تقييم انخفاض القيمة بصورة مجمعة تستخدم المجموعة ا`تجاھات التاري
السداد وتوقيت ا`سترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة، ويتم تعديلھا وفقا لحكم اPدارة بشأن ما إذا كانت 
الظروف ا`قتصادية وا`ئتمانية الحالية تتمثل في أن الخسائر الفعلية يحتمل أن تزيد أو تقل عن تلك 

 المقترحة من جانب ا`تجاھات التاريخية.
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يتم احتساب خسارة ا`نخفاض في القيمة !صل مالي يقاس بالتكلفة المطفأة على أنه الفرق بين القيمة 
الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الربح الفعلي ا!صلي 

ھا كمخصص للقروض لGصل. يتم إثبات الخسائر في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع ويتم إظھار
وا!رصدة المدينة. في حال وقوع حدث بعد تسجيل ا`نخفاض في القيمة بما يؤدي إلى نقص مقدار 
خسارة انخفاض القيمة فإنه يتم عكس نقص خسارة انخفاض القيمة من خ_ل بيان ا!رباح أو الخسائر 

  المجمع.

  

  ا`ستثمارات المتاحة للبيع

  

قيمة ا`ستثمارات المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في يتم ا`عتراف بخسائر انخفاض 
احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، إلى بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع. إن الخسائر المتراكمة 
، المعاد تصنيفھا من حقوق الملكية إلى بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع تمثل الفرق بين تكلفة الشراء

بالصافي بعد أي سداد أو إطفاء للمبلغ ا!صلي والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر انخفاض في 
القيمة معترف بھا سابقا في بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع. ويتم إظھار التغييرات في خسائر انخفاض 

. ا!رباح أو الخسائر المجمع الفعلية كعنصر في بيان القيمة المتراكمة المتعلقة بتطبيق طريقة الربح

`حقاً، في حال زادت القيمة العادلة !وراق الدين المتاحة للبيع المنخفضة قيمتھا ويمكن ربط الزيادة 
بشكل موضوعي بحدث يقع بعد ا`عتراف بخسارة انخفاض القيمة؛ عندئذ يتم عكس خسارة انخفاض 

سائر المجمع. إ` أنه يتم تسجيل أي استرداد `حق القيمة مع تسجيل مبلغ العكس في بيان ا!رباح أو الخ
  في القيمة العادلة لGسھم المتاحة للبيع المنخفضة قيمتھا في الدخل الشامل ا~خر.

  

ii. الموجودات غير المالية  

  

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما 
فإذا وجد ھذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة ل_سترداد  أي دليل على انخفاض القيمة. إذا كان ھناك

لشھرة والموجودات غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير محددة، لGصل. يتم سنويا اختبار ا
لدفترية بغرض تحديد ا`نخفاض في القيمة. يتم إثبات خسارة ا`نخفاض في القيمة إذا كانت القيمة ا

  لGصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة لھا تتجاوز قيمته القابلة ل_سترداد.

  

تمثل القيمة القابلة ل_سترداد لGصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له القيمة ا!على بين القيمة التشغيلية 
صم التدفقات النقدية والقيمة العادلة لGصل ناقصاً تكاليف البيع. عند تقدير القيمة التشغيلية يتم خ

المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لGصل أو وحدة إنتاج النقد. وبالنسبة `ختبار ا`نخفاض 

غر بالنسبة للموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من في القيمة، يتم جمع الموجودات في مجموعات أص
ا`ستخدام المستمر والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية للموجودات ا!خرى أو وحدة إنتاج النقد. 

ختبار سقف الشريحة التشغيلية، يتم تجميع وحدات إنتاج النقد التي توزعت عليھا الشھرة بحيث وفقا `
خفاض القيمة أقل مستوى لمراقبة الشھرة وذلك !غراض التقارير الداخلية. إن يعكس مستوى اختبار ان

الشھرة المكتسبة في دمج ا!عمال يتم توزيعھا على مجموعات من وحدات إنتاج النقد التي من المتوقع 
 أن تستفيد من تضافر قوى الدمج.

  

يتم توزيع خسائر ا`نخفاض المجمع. يتم إثبات خسائر ا`نخفاض في القيمة في بيان ا!رباح أو الخسائر 
في القيمة المتعلقة بوحدة إنتاج النقد لتخفيض القيمة الدفترية !ي شھرة مخصصة لوحدة إنتاج النقد 
(مجموعة من وحدات إنتاج النقد) أو`ً ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات ا!خرى لوحدات إنتاج 

  ة لكل أصل في الوحدة.النقد بالتناسب على أساس القيمة الدفتري

  

يتم عكس ` يتم عكس خسارة ا`نخفاض في القيمة بالنسبة للشھرة. فيما يتعلق بالموجودات ا!خرى، 
خسارة انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ` تزيد فيه القيمة الدفترية لGصل عن القيمة الدفترية التي كان 

اء، في حال عدم ا`عتراف بخسائر ا`نخفاض في سيتم تحديدھا، بالصافي بعد ا`ستھ_ك أو اPطف
 القيمة.
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  أسھم الخزينة  )م

  

يتم المحاسبة عن حيازة الشركة !سھمھا كأسھم خزينة وتدرج بمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعلقة 
 بھا مباشرة.

 

الملكية (احتياطي بيع أسھم الخزينة، يتم إضافة ا!رباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق 
أسھم الخزينة). يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن. يتم تحميل زيادة 
في الخسائر على حساب ا!رباح المرحلة أو`ً ثم ا`حتياطيات. وإذا تم تحقيق أرباح `حقة من بيع أسھم 

بترتيب ا`حتياطيات وا!رباح المرحلة واحتياطي  الخزينة فتستخدم أو`ً لخصم أي خسائر مسجلة من قبل
  أسھم الخزينة. ` يتم توزيع أرباح نقدية على ھذه ا!سھم.

  

إن إصدار أسھم منحة يزيد عدد أسھم الخزينة نسبياً ويخفض متوسط التكلفة للسھم الواحد دون أن تؤثر 
  على إجمالي تكلفة أسھم الخزينة. 

  

  المدفوعات با!سھم  )ن

  

إن المدفوعات با!سھم ھي مصروفات يتم تسجيلھا عند شراء المجموعة لبضائع أو خدمات مقابل أسھم أو 
حقوق في أسھم ("معام_ت التسوية با!سھم ") أو مقابل موجودات أخرى ذات قيمة تعادل عدد ا!سھم أو 

  الحقوق في ا!سھم ("معام_ت تسوية نقدية"). 

  

  معام_ت المدفوعات با!سھم

تلقى موظفو المجموعة (بما فيھم أعضاء مجلس اPدارة) مكافآت في صورة معام_ت مدفوعات با!سھم ي
  حيث يقدم الموظفون خدمات مقابل أسھم أو حقوق في أسھم ("معام_ت التسوية با!سھم").

  

  معام_ت التسوية با!سھم 

لقيمة الفعلية. يتم تحديد التكلفة وفقاً لھذه تقاس تكلفة معام_ت التسوية با!سھم مع الموظفين وفقاً لطريقة ا
الطريقة بالرجوع إلى القيمة العادلة التي تمثل شعر الشراء في التاريخ الذي يتم فيه منحھا. يتم تسجيل 

  القيمة العادلة للخيارات كمصروف على مدى فترة ا`ستحقاق مع إدخال قيد مقابل على حقوق الملكية.

  

التسوية با!سھم مع الزيادة المقابلة في حقوق الملكية على مدى الفترة التي يتم تتحقق تكلفة معام_ت 
خ_لھا الوفاء بشروط ا!داء والتي تنتھي بتاريخ ممارسة الموظفين لحقوقھم. تدرج المصروفات المتراكمة 

د الذي تنتھي المحققة لمعام_ت التسوية با!سھم بتاريخ كل تقرير مالي إلى أن يعكس تاريخ الممارسة الح
عنده فترة الممارسة وعدد المكافآت كما يرى أعضاء مجلس إدارة المجموعة في ذلك التاريخ استناداً إلى 

في  ةأفضل تقدير متاح لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقھا في النھاية. إن التحميل أو اPضاف
كة في المصروف المتراكم المسجل كما في بداية بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع لرصيد فترة يمثل الحر

  الفترة ونھايتھا.

  

` يتم تسجيل مصروف للمنح التي لم يتم استحقاقھا بشكل نھائي، باستثناء المنح التي يكون استحقاقھا 
مشروطاً بظروف السوق والتي يتم معام_تھا كاستحقاق بغض النظر عن استيفاء شروط السوق أو عدم 

  أن يتم استيفاء كافة شروط ا!داء ا!خرى. استيفائھا على

 

عند تعديل فترات منحة التسوية با!سھم، فإن الحد ا!دنى للمصروف المدرج يمثل المصروف في حالة 
عدم تعديل الفترات. ويتم تسجيل مصروف إضافي !ي تعديل، الذي يؤدي إلى الزيادة في إجمالي القيمة 

، أو أي مزايا أخرى للموظفين حيث يتم قياسھا وفقاً للقيمة العادلة في العادلة لترتيب المدفوعات با!سھم
  تاريخ التعديل. 
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عند إلغاء منحة التسوية با!سھم، يتم معاملتھا كما لو كانت مستحقة بتاريخ اPلغاء، ويتم فوراً إدراج أي 
 مصروف للمنحة لم يكن مدرجاً من قبل. 

  

بد`ً من تلك التي تم إلغاءھا، ويتم تصنيفھا كمنحة اكتتاب بالتاريخ  ، إذا تم استبدال منحة جديدةومع ذلك
  الممنوحة فيه، يتم معاملة المنح الملغاة والجديدة كتعديل للمنحة ا!صلية، كما ھو مبين في الفقرة السابقة.

 

  مخصص مكافأة نھاية الخدمة  )س

  

 الموظفين الكويتيين

    

ا!خرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتھا حسب أنظمة إن حقوق التقاعد والحقوق ا`جتماعية 
المؤسسة العامة للتأمينات ا`جتماعية والتي يتم بموجبھا تحصيل اشتراكات شھرية من الشركة والعاملين 
على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم تحميل حصة الشركة من المساھمات في ھذا النظام وھو 

  مساھمات محددة على بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع في السنة التي تتعلق بھا.نظام تقاعدي ذو 

  

  الموظفين ا!جانب

  

الكويتي واللوائح الداخلية للشركة  العمل قانون لنصوص وفقاً  نھاية خدمة مكافأة ا!جانب الموظفين يستحق
  المدفوعة ا!خرى. والع_وات وآخر راتب الخدمة مدة على أساس

  

 تالمخصصا  )ع

 

يتم تحقق المخصص في حال كان على المجموعة، نتيجة لحدث ماضي، التزامات قانونية حالية أو 
استد`لية يمكن تقديرھا بشكل موثوق فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية ھذا ا`لتزام تدفق منافع 

المتوقعة بمعدل  اقتصادية خارج المجموعة. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية
  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالمطلوبات.

  

  تحقق اPيراد  )ف

  

تتحقق اPيرادات إلى الحد الذي يكون عنده تدفق المنافع ا`قتصادية إلى المجموعة أمراً محتم_ً ويمكن 
بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. يجب أيضاً الوفاء قياس اPيرادات بصورة موثوق منھا. يتم قياس اPيرادات 

  بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اPيرادات:

  

تتحقق إيرادات ا!رباح من الودائع ا`ستثمارية على أساس توزيع نسبي زمني مع ا!خذ في الحسبان  •
 الرصيد القائم ومعدل الربح المطبق. 

 عندما يثبت حق المجموعة في است_م دفعات ا!رباح. تتحقق إيرادات توزيعات ا!رباح •

 تتحقق أرباح مبيعات ا`ستثمارات على أساس تاريخ المتاجرة. •

 

 الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  )ص

 

الرسوم التي  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية الضرائب/وحصة تمثل الزكاة 
تفرض على الشركة بنسبة ثابتة من صافي ا!رباح العائدة إلى الشركة ناقصاً الخصومات المسموح بھا 
بموجب اللوائح الضريبية ذات الصلة السائدة في دولة الكويت. بموجب قانون الضرائب الساري ` يسمح 

ات والمطلوبات وقيمھا الدفترية بترحيل الخسائر و` توجد فروق كبيرة بين الوعاء الضريبي للموجود
  .التقارير المالية بإعدادوذلك !غراض تتعلق 
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 المعدل الضريبة/الرسوم القانونية

 من صافي الربح ناقصاً الخصميات المسموح بھا %1.0 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 بھامن صافي الربح ناقصاً الخصميات المسموح  %2.5 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 من صافي الربح ناقصاً الخصميات المسموح بھا %1.0 الزكاة

 

 ربحية السھم  )ق

    

تقدم المجموعة بيانات ربحية السھم ا!ساسية والمخففة بالنسبة !سھمھا العادية. يتم احتساب ربحية السھم 
المتوسط المرجح لعدد ا!ساسية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة إلى المساھمين العاديين بالشركة على 

ا!سھم العادية القائمة خ_ل السنة، ويتم تعديلھا با!سھم المملوكة الخاصة. يتم تحديد ربحية السھم المخففة 
عن طريق تعديل العائد إلى المساھمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد ا!سھم العادية القائمة والمعدلة 

  جميع ا!سھم العادية المحتملة المخففة.با!سھم المملوكة الخاصة وذلك بتأثير 

  

 ا`لتزامات الطارئة   )ر

    

` يتم إثبات المطلوبات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اPفصاح عنھا ما لم تكن إمكانية 
   وجود تدفق خارجي للموارد التي تجسد مزايا اقتصادية أمراً مستبعداً.

  

تملة في بيان المركز المالي المجمع بل يتم اPفصاح عنھا عندما يكون من و` يتم تحقيق الموجودات المح
  . المحتمل وجود تدفق وارد للمزايا ا`قتصادية

 

 ا9حكام المحاسبية الھامة وا9سباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات .3

  

تتخذ اPدارة أحكام وتقديرات ، يجب أن 2خ_ل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح 
وافتراضات بشأن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ` تتضح بسھولة من خ_ل مصادر أخرى. تلك 
التقديرات وا`فتراضات المصاحبة لھا تستند إلى عامل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات ع_قة، وقد تختلف 

  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

    

يتم مراجعة التقديرات وا`فتراضات الرئيسية بشكل مستمر. تدرج التعدي_ت على التقديرات المحاسبية في الفترة 
التي يتم فيھا مراجعة التقدير وذلك في حال أثر ھذا التعديل على تلك الفترة فقط، بينما تدرج في فترة المراجعة 

  من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.وفترات مستقبلية في حال أثر ھذا التعديل على كل 

   

  ا9حكام المحاسبية الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية 

    

فيما يلي ا!حكام الھامة باPضافة إلى ا!حكام التي تشتمل على تقديرات (انظر أدناه)، التي اتخذتھا اPدارة في 
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لھا أكبر ا!ثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية 

  المجمعة. 

  

  تصنيف ا`ستثمارات

 

ستثمار، تقوم المجموعة باتخاذ القرار المتعلق بإذا ما كان من الواجب تصنيفه كـ "موجودات عند ا`ستحواذ على ا
مالية بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر" أو "موجودات مالية متاحة للبيع". تقوم المجموعة بتطبيق 

  حول تصنيف استثماراتھا. 39إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 

  

  قياس القيم العادلة 

  

ھناك عدد من السياسات المحاسبية واPفصاحات لدى المجموعة تتطلب قياس القيم العادلة لكل من الموجودات 
  والمطلوبات المالية وغير المالية. 
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مة قامت المجموعة بإنشاء إطار رقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة ويشمل ھذا فريق تقييم يتولى المسئولية العا
  عن اPشراف على كافة قياسات القيم العادلة الھامة. 

  

بمراجعة المدخ_ت الھامة غير القابلة للقياس وتعدي_ت التقييم. إذا تم استخدام  ا`ستثمار بانتظاميقوم فريق 
ة معلومات طرف آخر، مثل عروض وسيط أو خدمات تسعير، لقياس القيم العادلة، عندئذ يقيّم فريق التقييم ا!دل

التي يتم الحصول عليھا من الغير لتأييد نتيجة مفادھا أن عمليات التقييم ھذه تفي بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير 
  المالية بما في ذلك مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف ھذه التقييمات. 

  

ات السوق القابلة للقياس قدر اPمكان. يتم تصنيف عند قياس القيمة العادلة !صل أو التزام، تستخدم المجموعة بيان
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخ_ت المستخدمة في أساليب التقييم 

  ). 20(إيضاح 

  

تلفة لتسلسل إذا كانت المدخ_ت المستخدمة لقياس القيمة العادلة !صل أو التزام يمكن تصنيفھا إلى مستويات مخ
القيمة العادلة، عندئذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس مستوى تسلسل القيمة العادلة كمدخ_ت أدنى 

  مستوى يمثل أھمية للقياس بأكمله.  

  

ھا تقوم المجموعة بإثبات التحوي_ت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نھاية الفترة المحاسبية التي حدث خ_ل
  التغيير. 

  

  انخفاض قيمة ا`ستثمارات 

  

تعتبر المجموعة أن ا`ستثمارات المتاحة للبيع منخفضة القيمة عندما يكون ھناك انخفاض ھام أو مطول في القيمة 
العادلة !قل من تكلفتھا. إن تحديد ما إذا كان ا`نخفاض "ھام" أو "مطول" يتطلب القيام بأحكام. إضافة إلى ذلك، 

مجموعة، من بين عوامل أخرى، بتقييم التقلبات العادية في أسعار أسھم ا`ستثمارات المدرجة والتدفقات تقوم ال
  النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ل_ستثمارات غير المدرجة. 

  

  ا9سباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

  

يسية ا!خرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إن ا`فتراضات الرئيسية التي تتعلق با!سباب المستقبلية والرئ
المركز المالي والتي لھا مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خ_ل 

  السنة المالية ال_حقة مبينة فيما يلي:

 

  انخفاض قيمة ا!رصدة المدينة 

  

لناجمة عن إخفاق في أو عدم قدرة ا!طراف المعنية على سداد تعكس تكلفة انخفاض القيمة تقديرات الخسائر ا
الدفعات المطلوبة. تستند التكلفة إلى أعمار حسابات ا!طراف والجدارة ا`ئتمانية للعميل وتجربة الشطب 

  التاريخي.

  

  القيمة العادلة `ستثمارات حقوق ملكية غير مسعرة

  

  يتم تحديد القيمة العادلة لGدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط عبر تطبيق أساليب التقييم. 

  

تقوم المجموعة باستخدام تقديرھا `ختيار طرق متنوعة والقيام بوضع افتراضات تستند بشكل رئيسي إلى ظروف 
لتدفقات النقدية المخصومة لمختلف استخدمت المجموعة تحليل االسوق القائمة في نھاية كل فترة محاسبية. 

  الموجودات المالية المتاحة للبيع التي ` يتم تداولھا في أسواق نشطة. 
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 انخفاض قيمة الشھرة

    

إن تحديد انخفاض قيمة الشھرة يتطلب تقدير القيمة التشغيلية لوحدات إنتاج النقد التي تم تخصيص الشھرة لھا. إن 
لب من المنشأة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدات إنتاج النقد احتساب القيمة التشغيلية يتط

  ومعدل خصم مناسب `حتساب القيمة الحالية. 

  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية وا!عمار اPنتاجية

 

وفقاً للسياسات  تقوم إدارة المجموعة سنوياً باختبار ما إذا تعرضت الموجودات غير المالية `نخفاض قيمة
. ويتم تحديد القيمة القابلة ل_سترداد لGصل باستخدام طريقة القيمة التشغيلية. 2المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 

وتقوم ھذه الطريقة بإتباع توقعات التدفقات النقدية التقديرية على مدار ا!عمار اPنتاجية لGصل مخصومة 
  باستخدام معد`ت السوق. 

 

  دارة المجموعة بتحديد ا!عمار اPنتاجية وتكلفة ا`ستھ_ك واPطفاء ذات الصلة.وتقوم إ

  

سوف يتغير ا`ستھ_ك واPطفاء المحمل للسنة بشكل كبير إذا كان العمر اPنتاجي الفعلي يختلف عن العمر 
   اPنتاجي المتوقع لGصل.

 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خ[ل ا9رباح والخسائر .4
 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

    أوراق مالية مسعرة 

 953,600  828,087  أسھم

 342,667  33,697  صناديق أسھم مدارة 

 861,784  1,296,267 

  

  :للسنة محققةالخسائر غير ال فيما يلي تحليل
 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

    أوراق مالية مسعرة 

 (69,086)      (132,184)  أسھم

 (20,471)      (223,988)  صناديق أسھم مدارة 

 (356,172)      (89,557) 
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 متاحة للبيعاستثمارات  .5
 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

    أوراق مالية مسعرة 

 266,786 393,868  أسھم
   

    أوراق مالية غير مسعرة 

 553,728 530,103  أسھم

 1,441,603 1,511,355  صناديق أسھم مدارة 

 2,313,968 1,777,609  محافظ مدارة 

 3,819,067 4,309,299 

 4,212,935 4,576,085 

 

المتاحة للبيع لغرض تحديد انخفاض القيمة وقد نتج عن ذلك تسجيل ا`ستثمارات ، تم تقييم 2013ديسمبر  31في 
بيان ا!رباح أو دينار كويتي) في  688,798: 2012دينار كويتي ( 228,643خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 

المجمع وذلك للمحاسبة عن ا`نخفاض الكبير أو المتواصل في القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية  الخسائر
  .كلفتھابما يقل عن ت

  

دينار كويتي) مدرجة  482,850: 2012دينار كويتي ( 432,540إن استثمارات في أسھم غير مسعرة بمبلغ 
لعادلة. ترى اPدارة إنه ` توجد ضرورة لتسجيل انخفاض بالتكلفة بسبب عدم توفر قياسات موثوق منھا لقيمتھا ا

   فيما يتعلق بھذه ا`ستثمارات.: ` شيء) 2012( 2013ديسمبر  31في القيمة للسنة المنتھية في 

  

  التأمين حاملي وثائقصندوق قرض الحسن إلى ال .6
  

 

 2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 1,751,761 1,668,168  يناير 1في 

 (83,593) (42,557)  سداد القرض الحسن 

 1,668,168 1,625,611  ديسمبر 31في 

  

  إلى حاملي الوثائق كما في نھاية السنة: (من)/ فيما يلي تحليل المبالغ المستحقة

 

 2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 1,149,293 939,073  يناير 1في 

 (655,463) (782,077)  )16أتعاب إدارة من حاملي الوثائق (إيضاح 

 (83,593) (42,557)  قرض الحسنال إلى  حاملي الوثائق المحول فائض

 528,836 (567,096)  أخرى في أموال مدفوعة مقدماً من قبل حاملي الوثائق  حركة

 939,073 (452,657)  ديسمبر 31في 

 

، يتم تغطية صافي العجز المتراكم لحاملي وثائق الشركة من عمليات التأمين التكافلي ا!ساسي لشركةا لنظاموفقاً 
من خ_ل قرض حسن من المساھمين. سوف يتم سداد القرض الحسن الممنوح من المساھمين لكل بند أعمال من 

  خ_ل الفائض الناتج من أعمال التأمين التكافلي في السنوات المستقبلية.
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دينار  1,625,611التأمين ، بلغ القرض الحسن المتراكم المستحق من حاملي وثائق 2013ديسمبر  31كما في 
في تحقق دينار كويتي). ترى إدارة الشركة أن أعمال التأمين التكافلي سوف  1,668,168: 2012كويتي (

  المستقبل أرباح كافية لسداد القرض الحسن.

  

  ودائع استثمارية .7
  

  بوديعة استثمارية مودعة لدى الشركة التابعة في مصر.يتعلق ھذا البند 

 

 عقارات استثمارية .8
 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 2,620,172  2,659,921  يناير 1في 

 25,625 16,745  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 2,645,797 2,676,666  ديسمبر 31في 

 

غرض تأجيره وزيادة رأس المال. تعتمد بالعقار يتم تملك في مصر. و الكائنالعقار  يةا`ستثمارالعقارات شمل ت
   القيمة العادلة للعقار ا`ستثماري على تقييم مستقل يقوم به طرف ثالث.

  

 حقوق الملكية .9

 

 رأس المال  9.1

  

دينار كويتي  11,025,000والمصدر والمدفوع نقدا بالكامل يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 
 11,025,000: 2012ديسمبر  31فلس للسھم الواحد ( 100سھم بقيمة  110,250,000موزع على 

  فلس للسھم الواحد). 100سھم بقيمة  110,250,000دينار كويتي موزع على 

 

 احتياطي إجباري  9.2

 

إلى ا`حتياطي  من ربح السنة %10للشركة، يتم تحويل النظام ا!ساسي وفقا !حكام قانون الشركات و
إن توزيع ھذا  س مال الشركة المدفوع.أمن ر %50اPجباري حتى يصل إجمالي ا`حتياطي إلى 

من رأس المال المدفوع في السنوات  %5ا`حتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح ` تزيد عن 
 التي ` تسمح فيھا ا!رباح المتراكمة بتأمين ھذا الحد. 

 

: ` شيء) حيث إن الربح المجمع 2012( 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في لتحويل اإجراء لم يتم 
  ` يكفي `سترداد الخسائر المتراكمة المرحلة من السنوات السابقة.

  

 احتياطي اختياري  9.3

 

يمكن وقف  من ربح السنة إلى ا`حتياطي ا`ختياري، %10وفقا للنظام ا!ساسي للشركة، يتم تحويل 
التحوي_ت السنوية بقرار من المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بناءاً على توصية تلك 

 ` يوجد قيود على توزيع ھذا ا`حتياطي. أعضاء مجلس اPدارة.

 

: ` شيء) حيث إن الربح المجمع 2012( 2013ديسمبر  31للسنة المنتھية في التحويل إجراء لم يتم 
  سائر المتراكمة المرحلة من السنوات السابقة.` يكفي `سترداد الخ
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   احتياطي خطة شراء ا!سھم للموظفين  9.4

  

 10تقوم الشركة بتطبيق برنامج خيارات ا!سھم لمكافأة أداء موظفيھا. إن ھذا البرنامج مطبق لفترة 

يتم تطبيق ھي السنة ا!ولى لتطبيق البرنامج.  2006ديسمبر  31سنوات وتكون السنة المنتھية في 
من  %10البرنامج بوسائل أما عن طريق أسھم الخزينة أو زيادة رأس المال الذي ينبغي أن ` يتجاوز 

  . رأس مال الشركة
  

السنوية في صورة مكافآتھم يغطي البرنامج جميع الموظفين الذين يحق لھم الحصول على جزء من 
 ة من خيار ا`شتراك في ا!سھمأسھم تصدر عن الشركة. يحق  لمشتركي البرنامج  ا`ستفاد

 المخصصة للموظفين في بداية كل سنتين خ_ل خمسة مراحل كما يلي: 

  

  بعد سنتين من تاريخ المنح  %40نسبة  •

  بعد أربع سنوات من تاريخ المنح %40نسبة  •

  بعد ست سنوات من تاريخ المنح  %20نسبة  •
  

  : ` شيء). 2012لم يتم ممارسة خيارات خ_ل السنة (
  

 5,211,750: 2012( 2013ديسمبر  31سھماً قائمة كما في  5,211,750يوجد إجمالي خيارات 

 فلس).  24: 2012فلس ( 24لسعر الممارسة بقيمة رجح سھماً) وذات متوسط م

 

  أعضاء مجلس اPدارة مكافأة  9.5

  

أعض��اء مجل��س اPدارة ب��أكثر  من قانون الشركات ` يجوز تقدير مجموع مكافأة 229وفقا لنص المادة 
 5وتوزي��ع رب��ح ` يق��ل ع��ن  بع��د اس��تنزال ا`س��تھ_ك وا`حتياطي��اتالص��افي  ربحال��من  بالمائة 10من 

ن مكاف��أة أعض��اء إ. عق��د الش��ركةمن رأس المال على المساھمين أو أية نس��بة أعل��ى ي��نص عليھ��ا  بالمائة
  .الشركة ا!ممجلس اPدارة لموافقة الجمعية العامة العادية لمساھمي 

  

 صافي خسارة اbستثمار .10
 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو 
 (89,557)      (356,172)  ) 4(إيضاح  الخسائر

 (688,798)     (228,643)  )5خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع (إيضاح 

 357,405  268,896  أخرى

 (315,919)  (420,950) 

 

 الضرائب .11

 

 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 (158,931)   (149,863) الضرائب على أرباح شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر ش.م.م.

 

 ربحية السھم ا9ساسية والمخففة .12
  

يتم احتساب ربحية السھم العائدة إلى مساھمي الشركة بتقسيم صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة على 
  . السنةالمتوسط المرجح لعدد ا!سھم القائمة خ_ل 
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 2013  2012 
   

 54,275  405,290 صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (دينار كويتي)

(بالصافي بعد أسھم  للسنةالمتوسط المرجح لعدد ا!سھم العادية القائمة 
 109,804,500  109,804,500 الخزينة)

 0.49  3.69  ربحية السھم ا!ساسية والمخففة (فلس)

 

 معام[ت مع أطراف ذات صلة .13
 

مباشرة من خ_ل  يتم اعتبار ا!طراف أطرافاً ذات صلة عندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة أو غير
وسيط أو أكثر، على السيطرة على الطرف ا~خر أو يمكنه ممارسة تأثير ھام عليه عند اتخاذ قرارات مالية 

  وتشغيلية. 

  

، للمجموعةتتضمن ا!طراف ذات الصلة المساھمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اPدارة والمدراء التنفيذيين 
   يكونوا فيھا م_ك رئيسيين أو تلك التي يمكنھم ممارسة تأثير ھام عليھا. وأفراد عائ_تھم المقربين والشركات التي

  

  فيما يلي ا!رصدة والمعام_ت الھامة مع ا!طراف ذات الصلة:

 

طبيعة ا9طراف ذات  
 الصلة

2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
     

      المساھمون 

      بيان المركز المالي المجمع

بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو  استثمارات
 الخسائر

 

 130,506  130,506 الشركة ا!م الكبرى

  

 موجودات مالية متاحة للبيع

أطراف ذات صلة 
 2,313,968  2,835,298 أخرى

     

      بيان ا!رباح أو الخسائر المجمع

 38,000  59,040 أفراد اPدارة العليا بد`ت ومزايا أخرى

  

انخفاض القيمة على ا`ستثمارات خسارة 
 المتاحة للبيع

 

أطراف ذات صلة 
 683,798  228,643 أخرى

     

      حاملي الوثائق 

موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية حاملي 
 وثائق التأمين التكافلي

 

   

  

استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو 
 الخسائر

 

أطراف ذات صلة 
 214,655  198,415 أخرى

 787,500  787,500 الشركة ا!م الكبرى استثمارات متاحة للبيع
     

     نتائج عمليات حاملي وثائق التأمين المجمعة

   بھا ا`شتراكات المكتتب

أطراف ذات صلة 
 73,077  - أخرى

بالقيمة استثمارات خسارة غير محققة على 
 العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر

صلة  أطراف ذات
 (18,056)  (139,594) أخرى
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طبيعة ا9طراف ذات  
 الصلة

2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
      المدفوعات لموظفي اPدارة العليا

 173,064  179,860 أفراد اPدارة العليا  مزايا قصيرة ا!جل للموظفين

 15,490  19,289 أفراد اPدارة العليا  مكافآت نھاية الخدمة

     

  

 عمليات حاملي وثائق التكافل  .14

 

السياسات  .يالتكافلبة عن أعمال التأمين ساحالمالسياسات المحاسبية الھامة المستخدمة في أدناه فيما يلي   )أ
السياسات المستخدمة من قبل المجموعة.  متوافقة معالمحاسبية المستخدمة في عمليات التأمين غير التكافلي 

 تلك المستخدمة في السنة السابقة.متوافقة مع إن السياسات المحاسبية 

 

i( ا`شتراكات المكتتب بھا 

 

يتم اضافة إجمالي ا`شتراكات إلى ا`يرادات عند بدء وثيقة التكافل وعلى مدار فترة التغطية 
التكافلية، والذي يمثل إجمالي ا`شتراكات المكتتب بھا في السنة بما في ذلك أقساط الوثائق السنوية 

  والتي تغطي جزءاً من السنة التالية أو السنة التالية بأكملھا. 

  

ات غير المكتسبة جزء من اPشتراكات المكتتبة والمتعلقة بفترة عدم انتھاء التغطية تمثل اPشتراك
على ا!قل من ا`شتراكات المحصلة لعقود التكافل البحري، كما  )%25( %15 التكافلية. يتم تأجيل

من ا`شتراكات المحصلة لعقود التكافل ا!خرى بكافة  ) على ا!قل%40: 2012( %30 يتم تأجيل
للتعميم الجديد الصادر خ_ل السنة عن وزارة التجارة عھا باستثناء التأمين على الحياة وفقاً أنوا

  . والصناعة

  

  . مطلوبات حاملي وثائق التأمينيتم إدراج اPشتراكات غير المكتسبة تحت بند المطلوبات في 

  

ول إلى صافي وصيتم خصم اPشتراكات المسندة إلى معيدي التكافل من إجمالي اPشتراكات لل
  .اPشتراكات

  

ii( صافي التعويضات المتكبدة 

 

  . المجمععمليات اليتم تحميل التعويضات المتكبدة في الفترة على بيان 

  

iii( عقود إعادة التكافل 

  

بإبرامھا مع شركات إعادة التكافل، ويتم بموجبھا المجموعة إن عقود إعادة التكافل ھي عقود تقوم 
  التكافل الصادرة.عن خسائر عقود المجموعة تعويض 

  

بموجب عقود إعادة التكافل كموجودات إعادة التكافل المجموعة يتم إثبات المنافع التي تحصل عليھا 
. وتتكون تلك الموجودات من المجمع ويتم إدراجھا في بيان موجودات ومطلوبات حاملي الوثائق

ت المتوقعة والمنافع الناشئة نصيب معيدي التكافل من التعويضات القائمة التي تعتمد على التعويضا
بموجب عقود إعادة التكافل المرتبطة بھا. ويتم التحقق من المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل 
أو المستحقة لھم بثبات مع المبالغ المتعلقة بعقود التكافل ووفقا لبنود كل عقد إعادة تأمين. إن 

لعقود إعادة التكافل بشكل أساسي ويتم إدراجھا  مطلوبات إعادة التكافل ھي اPشتراكات الدائنة
  .المجمع كمصروف عند استحقاقھا في بيان موجودات ومطلوبات حاملي الوثائق
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وإذا كان ھناك دليل  .دوريةتقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التكافل `نخفاض القيمة بصفة 
كة بتخفيض القيمة الدفترية لھا إلى موضوعي على انخفاض قيمة موجودات إعادة التكافل، تقوم الشر

 قيمتھا القابلة ل_سترداد وتقوم بتحقيق خسائر ا`نخفاض في القيمة في بيان عمليات حاملي الوثائق

  .المجمع

  

يتم تقييم الدليل الموضوعي `نخفاض القيمة نتيجة أحداث تقع بعد اPستحقاق المبدئي لموجودات 
من است_م كافة المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وبحيث المجموعة إعادة التكافل بما ` يُمكن 

من معيد المجموعة يكون لھذا الحدث تأثير يمكن قياسه بشكل موثوق على المبالغ التي تستلمھا 
 التكافل.

  

iv( مدينو ا`شتراكات 

  

مية ناقصاً تمثل اPشتراكات قيد التحصيل في حساب الوثائق المكتتبة ويتم إدراجھا بالقيمة ا`س
  خسائر ا`نخفاض في القيمة، إن وجد.

 

v( التعويضات تحت التسوية احتياطي 

  

ينبغي عمل تقديرات لكل من تكلفة التعويضات المتوقعة التي تم اPب_غ بشأنھا بتاريخ بيان المركز 
المركز المالي وتكلفة التعويضات المتوقعة التي تم تكبدھا ولكن لم يتم اPب_غ بشأنھا بتاريخ بيان 

يستند مخصص التعويضات القائمة على تقديرات الخسارة التي سيتم دفعھا في النھاية لكل  المالي.
مطالبة غير مدفوعة، التي يتم تحديدھا من قبل اPدارة وذلك على أساس المعلومات المتاحة 

بشكل أكبر والخبرات السابقة والتعدي_ت التي تمت لم_ئمة التغير في الظروف الحالية والتعرض 
  وارتفاع تكلفة التعويضات وخطورة ومرات تكرار التعويضات ا!خيرة حسبما يكون م_ئما. 

  

تقوم الشركة بتكوين مخصصات للتعويضات المتكبدة والتي لم يتم ادراجھا استناداً إلى المعلومات 
 ا`حصائية ذات الصلة بالخبرات السابقة. 

 

  نوات السابقة بصفة دورية ويتم تعديلھا على أساس الظروف. تتم مراجعة التعويضات القائمة من الس

 

vi( اختبار كفاية المطلوبات 

  

يتم عمل اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من كفاية مطلوبات التكافل، 
ء تلك و!دا وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التكافل.

ا`ختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وكيفية التعامل 
ويتم تحميل أي عجز مباشرة على بيان عمليات حاملي  مع التعويضات والمصاريف اPدارية.

 من خ_ل تكوين مخصص للخسائر.المجمع الوثائق 

 

 استخدام ا!حكام والتقديرات  )ب

  

بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خ_ل السنة المجموعة تقوم 
المالية القادمة. يتم تقييم التقديرات وا!حكام باستمرار وعلى أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في 

  للظروف. ذلك توقعات ا!حداث المستقبلية التي يعتقد أنھا معقولة وفقاً 
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  المصادر الرئيسية للتقدير وعدم التأكد

  

i(  المطلوبات النھائية الناتجة من التعويضات المقدمة بموجب عقود التكافل 

  

تعتبر تقديرات المطلوبات النھائية الناتجة عن التعويضات المقدمة بموجب عقود التكافل ا!كثر 
ب مراعاتھا عند تقدير المطلوبات التي تقوم أھمية. ھناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يج

  بدفعھا في النھاية لھذه التعويضات. المجموعة 

  

إن تقدير التكاليف النھائية لبعض التعويضات ھي عملية معقدة و` يمكن تنفيذھا باستخدام الوسائل 
  التقليدية ولذلك يتم تقديرھا استنادا إلى تقدير اPدارة. 

  تعتقد إدارة الشركة أن مطلوبات مطالبات التكافل المدرجة في تاريخ بيان المركز المالي كافية. 

  

ii(  مخصص مدينو ا`شتراكات 

  

يتم احتساب القيمة المستردة ل_شتراكات المدينة على أنھا القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
  ` يتم خصم ا!رصدة القصيرة ا!جل. الفعلي ا!صلي. و ربحالمتوقعة ناقصاً معدل ال

  

يتم أخذ مخصص محدد ل�نخفاض في القيمة فى حال وجود دليل موضوعي على عدم قدرة الشركة 
على تحصيل كامل المبالغ المستحقة. يتم تحديد مبالغ المخصص المحدد على أنھا الفرق بين القيمة 

  الدفترية والقيمة المستردة لGصل. 

  

قيمة خسائر ا`نخفاض في القيمة فى فترة `حقة، وكان من الممكن ربط  وفى حالة انخفاض
ا`نخفاض بشكل موضوعي مع حدث وقع بعد ا`نخفاض، فانه يتم عكس ا`نخفاض أو المخصص 

  .المجمع من خ_ل بيان عمليات حاملي الوثائق

  

 المجمع  بيان موجودات ومطلوبات حاملي وثائق التأمين التكافلي .15

 

 2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 222,922  602,238  أرصدة لدى البنوك ونقد

 8,505,984  8,094,860  ودائع استثمارية

 804,528  594,859  استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل بيان ا!رباح أو الخسائر

 1,063,897  946,806  مدينون ومدفوعات مقدماً 

 1,755,010  1,745,999  مدينو ا`شتراكات

 970,157  970,157  استثمارات متاحة للبيع

 409,766  409,766 الشھرة

 4,543,540  4,288,209 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية 

 337,024  740,705  مدينو إعادة التأمين التكافلي

 939,073  -  مبالغ مستحقة من المساھمين

 277,750  277,750  أرض مستأجرة

 1,013,125  902,120 معدات وأثاث

 20,842,776  19,573,469 إجمالي الموجودات 
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 2013  2012 
 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

   المطلوبات

   التكافل احتياطيات

 11,430,877  11,054,412 مطالبات قيد التسوية 

 3,568,498  3,553,990 اشتراكات غير مكتسبة 

 286,703  95,461 احتياطي مطالبات متكبدة وغير مدرجة

 14,703,863  15,286,078 

   

 821,953  409,169  احتياطيات أخرى

 216,948  743,337  احتياطي محتفظ به عن أعمال إعادة التأمين

 2,318,246  2,013,705  دائنون ومستحقات

 1,664,751  1,476,883  مكشوف لدى البنك على ال سحب

 -  452,657  مبالغ مستحقة إلى المساھمين 

 1,668,168  1,625,611 قرض حسن من المساھمين

 (1,133,368)  (1,851,756)  صافي العجز من عمليات حاملي وثائق التأمين

 20,842,776  19,573,469  إجمالي اbحتياطيات والمطلوبات 

 

 حاملي وثائق التأمين: صندوقالتغيرات في 
 

 2013  2012 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 (1,410,347)  (1,133,368)  يناير 1في 

 168,925  (614,892)  الفائض من عمليات حاملي وثائق التأمين /صافي (العجز)

 108,054  (103,496)  فروق تحويل عم_ت أجنبية 

 (1,133,368)  (1,851,756) الرصيد في نھاية المدة

  

 ةالمجمع التأمين التكافلي حاملي وثائقنتائج عمليات  .16
 

 
  حريق   حوادث عامة  بحري وجوي 

التأمين على 
  اTجمالي  الحياة 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  2013
          

 7,761,747  344,359  1,184,091  5,742,371  490,926 ا`شتراكات المكتتبة 

حصة معيدي التكافل من إجمالي 
 (3,313,333)  (149,251)  (1,078,987)  (1,656,118)  (428,977) ا`شتراكات المكتتبة

 4,448,414  195,108  105,104  4,086,253  61,949 صافي ا`شتراكات المكتتبة

الحركة في ا`شتراكات غير 
 (272,627)  (12,358)  (9,713)  (243,942)  (6,614)  المكتسبة 

 4,175,787  182,750  95,391  3,842,311  55,335  صافي ا`شتراكات المكتسبة 

          

أتعاب إصدار وثاق التأمين 
 552,694  984  29,418  492,321  29,971  وأتعاب أخرى

 630,598  21,092  154,537  338,307  116,662  عمو`ت إعادة التأمين التكافلي

 5,359,079  204,826  279,346  4,672,939  201,968  إجمالي اPيرادات
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  حريق   حوادث عامة  بحري وجوي   

التأمين على 
  اTجمالي  الحياة 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   
           

 (2,555,385)  (128,986)  (12,479)  (2,405,647)  (8,273)  التعويضات المتكبدة

الحركة في مخصص مطالبات 
 (97,444)  1,195  (43,568)  (48,927)  (6,144) متكبدة وغير مدرجة

 (2,548)  (2,548)  -  -  -  احتياطي التأمين على الحياة

 (897,350)  (20,867)  (67,294)  (767,618)  (41,571) تكاليف شراء وثائق التكافل 

 (507,836)  (1,546)  (46,815)  (445,353)  (14,122)  مصروفات تأمين تكافلي أخرى

 (4,060,563)  (152,752)  (170,156)  (3,667,545)  (70,110)  إجمالي المصروفات

الفائض / (العجز) من عمليات 
 1,298,516  52,074  109,190  1,005,394  131,858  التأمين التكافلي

توزيع المصروفات العمومية 
 (1,453,895)  (63,538)  (249,362)  (1,032,988)  (108,007)  واPدارية 

صافي الفائض / (العجز) من 
 (155,379)  (11,464)  (140,172)  (27,594)  23,851  عمليات التأمين التكافلي

 683,482  8,245  20,128  645,070  10,039  إيرادات استثمارات

صافي الفائض / (العجز) من 
 528,103  (3,219)  (120,044)  617,476  33,890  عمليات التأمين التكافلي

 269,659         الدخل من أنشطة التأجير

 (295,378)         مصاريف تتعلق بأنشطة التأجير

حصة المساھمين من فائض 
  عمليات 

من الشركة التأمين التكافلي 
 (335,199)          التابعة

 (782,077)          أتعاب إدارة لمساھمي الشركة 

صندوق المحول إلى العجز 
 (614,892)          التأمين حاملي وثائق

       

2012       

          

 6,911,095  228,511  556,855  5,751,573  374,156 ا`شتراكات المكتتبة 

حصة معيدي التكافل من إجمالي 
 (2,925,726)  (156,315)  (511,238)  (1,927,149)  (331,024) ا`شتراكات المكتتبة

 3,985,369  72,196  45,617  3,824,424  43,132 صافي ا`شتراكات المكتتبة

الحركة في ا`شتراكات غير 
 (46,768)  (36,590)  (25,195)  16,476  (1,459)  المكتسبة 

 3,938,601  35,606  20,422  3,840,900  41,673  صافي ا`شتراكات المكتسبة 

          

أتعاب إصدار وثاق التأمين 
 684,233  473  4,392  657,719  21,649  وأتعاب أخرى

 699,174  49,133  122,585  417,818  109,638  عمو`ت إعادة التأمين التكافلي

 5,322,008  85,212  147,399  4,916,437  172,960  اPيراداتإجمالي 
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  حريق   حوادث عامة  بحري وجوي   

التأمين على 
  اTجمالي  الحياة 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   

           

 (2,440,977)  (109,950)  (16,858)  (2,307,570)  (6,599)  التعويضات المتكبدة

الحركة في مخصص مطالبات 
 151,951  -  4,402  132,584  14,965 متكبدة وغير مدرجة

 29,127  29,127  -  -  -  احتياطي التأمين على الحياة

 (1,121,914)  (6,790)  (50,628)  (1,039,908)  (24,588) تكاليف شراء وثائق التكافل 

 (333,660)  -  (29,666)  (283,644)  (20,350)  تأمين تكافلي أخرىمصروفات 

 (3,715,473)  (87,613)  (92,750)  (3,498,538)  (36,572)  إجمالي المصروفات

الفائض من عمليات التأمين 
 1,606,535  (2,401)  54,649  1,417,899  136,388  التكافلي

توزيع المصروفات العمومية 
 (1,459,144)  (62,418)  (137,822)  (1,171,077)  (87,827)  واPدارية

صافي الفائض / (العجز) من 
 147,391  (64,819)  (83,173)  246,822  48,561  عمليات التأمين التكافلي

 727,745  3,870  18,131  694,080  11,664  إيرادات استثمارات

صافي الفائض / (العجز) من 
 875,136  (60,949)  (65,042)  940,902  60,225  التكافليعمليات التأمين 

 56,262         الدخل من أنشطة التأجير

 (83,050)         مصاريف تتعلق بأنشطة التأجير

رد مخصصات التأمين غير 
 500,000         التكافلي

 حصة المساھمين من فائض
 (523,960)          التأمين التكافلي من الشركة التابعة

 (655,463)          أتعاب إدارة لمساھمي الشركة 

صندوق المحول إلى  الفائض
 168,925          التأمين ثائقو حاملي

 

 523,960: 2012ديسمبر  31دينار كويتي ( 335,199وثائق الشركة التابعة بتحويل فائض بمبلغ ي قام حامل

 31دينار كويتي ( 485,545دينار كويتي) إلى مساھمي الشركة التابعة من إجمالي فائض التأمين التكافلي بمبلغ 

  دينار كويتي). 1,179,423: 2012ديسمبر 

  

من  %20وفقاً للنظام ا!ساسي للشركة، يستحق مساھمو الشركة أتعاب إدارة من حاملي وثائق الشركة حتى نسبة 
    المكتتبة وإيرادات ا`ستثمار.إجمالي ا`شتراكات 

  

 المسيطرة الشركات ا لتابعة والحصص غير  .17

  

  . 1الشركات التابعة للمجموعة في إيضاح تم اPفصاح عن 

  

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالشركة التابعة للمجموعة؛  أي شركة وثاق للتأمين التكافلي في مصر 
  التي تمتلك حصص غير مسيطرة، قبل أي استبعاد بين شركات المجموعة: 
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  2013  2013 

 دينار كويتي   دينار كويتي    2013ديسمبر  31

     

 2,912,529  2,936,591  إجمالي الموجودات 

 103,520  182,387  إجمالي المطلوبات 

 2.809,009  2,754,204  صافي الموجودات 

 1,152,477  1,202,795  القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 

 

 الربح/ (الخسارة) 

 

279,484 

  

379,030 

 (283,865)  (106,588)  خسارة شاملة أخرى 

 95,665  172,896  إجمالي الدخل الشامل 

 

   الربح/ (الخسارة) الموزعة على الحصص غير المسيطرة

 

111,794 

  

151,612 

 (113,546)  (42,635)   الخسارة الشاملة ا!خرى الموزعة على الحصص غير المسيطرة 

  

 إدارة المخاطر المالية  .18

 

 اPطار الرقابي للعمل   )أ(

  

يھدف إطار عمل اPدارة المالية وإدارة المخاطر بالمجموعة إلى حماية مساھمي المجموعة وحاملي 
الوثائق من ا!حداث التي تعوق التحقيق المستمر !ھداف ا!داء المالي بما في ذلك اPخفاق في استغ_ل 

 الة وذات الكفاءة. الفرص. تدرك اPدارة العليا ضرورة أن يتوفر لديھا أنظمة إدارة المخاطر الفع

 

تقوم المجموعة حالياً بإنشاء قسم إدارة مخاطر له ص_حيات محددة يمنحھا مجلس إدارة المجموعة 
باPضافة إلى لجان ھذا القسم واللجان اPدارية التنفيذية المرتبطة بھذا القسم. سوف يستكمل ھذا العمل من 

والمسئوليات المفوضة من أعضاء مجلس اPدارة خ_ل الھيكل التنظيمي الواضح الذي يوثق الص_حيات 
 إلى اللجان اPدارية التنفيذية وِكبار المديرين المسئولين.

  

 اPطار التنظيمي للعمل   )ب(

 

والقواعد واللوائح الصادرة من قبل  1989لسنة  5والمرسوم رقم  1962لسنة  13يحدد القانون رقم 
ل التأمين التكافلي في دولة الكويت. يتعين على كافة وزارة التجارة إطار العمل التنظيمي لقطاع أعما

 شركات التأمين التكافلي التي تقوم بأنشطة العمليات في الكويت أن تلتزم بھذه القواعد واللوائح. 

  

 فيما يلي اللوائح الرئيسية التي تنظم أنشطة عمليات الشركة: 

 

بالنسبة لعقود التأمين على الحياة وعقود التأمين التكافلي الرأسمالي في الكويت، يتعين ا`حتفاظ  -
 با`حتياطيات الحسابية الكاملة في دولة الكويت. 

من ا`شتراكات  %15بالنسبة لعقود التكافل التكافلي البحري، يتعين ا`حتفاظ بما ` يقل عن  -
 ة الكويت.المحصلة في السنة السابقة في دول

من ا`شتراكات  %30بالنسبة لكافة أنواع التأمين التكافلي ا!خرى، يتعين ا`حتفاظ بما ` يقل عن  -
 المحصلة في السنة السابقة في دولة الكويت. 
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 يتعين استثمار ا!موال المحتفظ بھا في الكويت كما يلي: 

 

نقدية لدى إحدى البنوك العاملة في  من ا!موال في شكل ودائع %40يتعين ا`حتفاظ بحد أدنى  -
 الكويت. 

كحد أقصى في ا!وراق المالية ا!جنبية (سندات الحكومات ا!جنبية أو  %25يمكن استثمار حتى  -
 شركات ا!سھم والسندات) –ا!وراق المالية ا!جنبية 

 كحد أقصى في أسھم أو سندات الشركات الكويتية %30يجب استثمار  -

 كحد أقصى في حساب جاري لدى أحد البنوك العاملة في الكويت %15 يجب ا`حتفاظ بنسبة -

 

يجوز استثمار القيمة المتبقية في السندات المصدرة أو المكفولة بضمان من قبل حكومة الكويت أو 
الممتلكات القائمة في الكويت أو القروض المكفولة بضمان برھن من الدرجة ا!ولى على عقارات قائمة 

 في الكويت. 

 

ن إدارة المجموعة ھي المسئولة عن مراقبة ا`لتزام باللوائح الموضحة أع_ه وتتمتع ھذه اPدارة إ
  بص_حيات ومسئوليات مفوضة من مجلس اPدارة لضمان ا`لتزام. 

  

  مخاطر التأمين التكافلي   )ج(

  

التأكد من إن المخاطر المتضمنة في أي عقد تأمين تكافلي ھي احتمال وقوع أحداث مؤمن عليھا وعدم 
مبلغ المطالبة الناتجة عن ذلك. من طبيعة عقد التأمين التكافل، أن تكون المخاطر الكامنة فيه جزافية وغير 

  متوقعة.

  

تتمثل مخاطر التأمين التكافلي في مخاطر أن التعويضات الفعلية المستحقة لحاملي العقود بالنسبة لGحداث 
لتزامات التكافل. وقد يحدث ذلك بسبب كون تكرار التعويضات المؤمن ضدھا قد تتجاوز القيمة الدفترية `

  أو مبالغ التعويضات أعلى من المتوقع.

  

  تكرار ومبالغ التعويضات

من الممكن أن يتأثر تكرار ومبالغ التعويضات بعدة عوامل. وتقوم الشركة بصورة رئيسية باكتتاب أخطار 
ر عقود التكافل ھذه قصيرة ا!جل حيث أن الحوادث العامة والحريق والبحري والطيران. وتعتب

التعويضات عادة ما يتم اPخطار بھا وتسويتھا خ_ل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده ويساعد 
ذلك من تخفيف مخاطر التكافل. كما تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر من خ_ل إستراتيجية ا`كتتاب 

  _ئمة والتعامل مع المطالبات بصورة فعالة.وترتيبات إعادة التأمين التكافلي الم

  

  تحاول إستراتيجية ا`كتتاب ضمان تنويع المخاطر المكتتبة بصورة جيدة من حيث نوع وحجم المخاطر.

  
  عقود التأمين العامة

تصدر المجموعة بصورة أساسية ا!نواع التالية من عقود التأمين التكافلي العامة: التأمين على الشحنات 
والتأمين الشامل على السفن وضد الغير والحرائق وتأمين الممتلكات الشامل وكافة مخاطر  البحرية

المقاولين وكافة مخاطر اPنشاءات والتأمين على الماكينات والمعدات الكھربائية  والسطو الحوادث 
لمھنية الشخصية والنقد في الطريق وضمان الدقة والزجاج وتعويضات العمال وضد الغير والتعويضات ا

والتغطية المصرفية ومساعدات السفر والتأمين الشامل على السيارات وتأمين السيارات ضد الغير. وتوفر 
عقود تأمين الرعاية الصحية تغطية المصروفات الطبية لحاملي الوثائق. عادةً ما تغطي المخاطر 

 المتضمنة في عقود التأمين التكافلي العامة فترة أثنى عشر شھراً.
 

بة لعقود التأمين التكافلي العامة، تنتج غالبية المخاطر الجوھرية من التغيرات المناخية والكوارث بالنس
الطبيعية وا!نشطة اPرھابية التي . وبالنسبة لعقود تأمين الرعاية الصحية، تنتج غالبية المخاطر 

 نات التكنولوجية.الجوھرية من التغيرات في أسلوب الحياة   وا!وبئة والعلوم الطبيعة والتحسي
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` تتنوع المخاطر بصورة كبيرة فيما يتعلق بموقع المخاطر التي تتكبدھا المجموعة ونوع المخاطر 
 المؤمن عليھا وحسب قطاع ا!عمال.

 
يتم تخفيف المخاطر الموضحة أع_ه من خ_ل التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين التكافلي. 

المخاطر من خ_ل ا`ختيار الجيد وتطبيق إستراتيجيات ا`كتتاب التي يتم وضعھا تتحسن معد`ت تنوع 
لضمان تنويع المخاطر من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليھا. يتحقق ذلك بصورة كبيرة 
من خ_ل التنويع عبر قطاعات أنشطة ا!عمال والقطاعات الجغرافية. كما أن سياسات مراجعة 

بدقة لتقييم كافة التعويضات الجديدة والمستمرة والمراجعة المنتظمة التفصيلية Pجراءات  التعويضات
التعامل مع التعويضات والفحص المتكرر لحا`ت التعويضات الزائفة تمثل جميعاً سياسات وإجراءات 
لة موضوعة للحد من المخاطر التي تواجھھا المجموعة. كما تفرض المجموعة سياسة اPدارة الفعا

والمتابعة المباشرة للتعويضات بھدف الحد من تعرض المجموعة للتطورات المستقبلية غير المتوقعة 
 والتي قد تؤثر سلباً على المجموعة.

  

كما قامت المجموعة أيضاً بالحد من المخاطر عن طريف فرض حد أقصى لمبالغ التعويضات الخاصة 
دة التأمين التكافلي للحد من التعرض للكوارث (مثل ببعض العقود باPضافة إلى استخدام ترتيبات إعا

 أضرار ا!عاصير والز`زل والفيضانات).
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  .يبين الجدول التالي تركز مطلوبات عقود التأمين التكافلي العامة حسب نوع العقد

  

 2012ديسمبر  31   2013ديسمبر  31 

 

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

  المطلوبات

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

 المطلوبات

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

            

 229,774  44,375  274,149  214,689  231,327  446,016 البحري والطيرانالتأمين 

 587,782  128,863  716,645  2,257,545  263,976  2,521,521 الحريق

 9,818,246  3,915,267  13,733,513  7,836,199  3,335,808  11,172,007 الحوادث العامة

 14,139,544  3,831,111  10,308,433  14,724,307  4,088,505  10,635,802 

 

أنشطة أعمال التأمين. إن التحليل قد ` يختلف بصورة إن التركزات الجغرافية لمطلوبات عقود التأمين التكافلي العامة لدى المجموعة مبين أدناه. يستند ھذا التوضيح إلى الدول التي تتم في 
  بلة.جوھرية إذا استند إلى الدول التي توجد فيھا ا!طراف المقا

 

 2012ديسمبر  31   2013ديسمبر  31 

 

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

  المطلوبات

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

 المطلوبات

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

            

 5,906,452  2,328,154  8,234,606  6,197,669  3,155,108  9,352,777  الكويت

 4,729,350  1,760,351  6,489,701  4,110,764  676,003  4,786,767  مصر 

 14,139,544  3,831,111  10,308,433  14,724,307  4,088,505  10,635,802 
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  اbفتراضات الرئيسية

 

إن ا`فتراض الرئيسي الذي تستند إليه التقديرات ھو الخبرات السابقة المتوفرة لدى المجموعة فيما يتعلق 
بالتعويضات. يتضمن ذلك ا`فتراضات المتعلقة بمتوسط تكاليف التعويضات وتكاليف معالجة التعويضات 

ات وعدد التعويضات لكل سنة حوادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم إلى أي وعوامل تضخم التعويض
مدى قد ` تنطبق ا`تجاھات السابقة في المستقبل، مثل ا!حداث ا`ستثنائية والتغيرات في عوامل السوق مثل 

الداخلية مثل مزيج ا!رباح ا`تجاه العام حول المطالبة بالتعويضات والظروف ا`قتصادية باPضافة إلى العوامل 
والظروف السياسية وإجراءات معالجة التعويضات. كما يتم استخدام ا!حكام لتقييم إلى أي مدى تؤثر العوامل 

 الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 

السداد والتغيرات في أسعار صرف تتضمن ا`فتراضات الرئيسية ا!خرى اخت_ف معد`ت الربح والتأخر في 
  العم_ت ا!جنبية.

 

 البحري

  

بالنسبة للتأمين البحري، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر وا!ضرار للسفن البحرية والحوادث التي 
 تؤدي إلى خسائر كلية أو جزئية للبضائع.

 
من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاة. إستراتيجية ا`كتتاب لفرع البحري تضمن تنوع الوثائق بصورة جيدة 

دينار كويتي (صافي  1,400,000ولدى الشركة غطاء إعادة تأمين للحد من الخسائر لقاء أي مطالبة بمبلغ 
 دينار كويتي)، مع تغطية أي زيادة في المطالبات عن ھذا الحد من خ_ل ا`كتتاب المتغير. 25,000المحتجز 

 

 الحريق

 

لحريق، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الحرائق وتوقف العمل. اكتتبت المجموعة فقط في بالنسبة لعقود تأمين ا
 وثائق ممتلكات تتضمن معدات كشف الحرائق.

 
يتم اكتتاب ھذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليھا. إن تكلفة إعادة بناء 

بديلة والوقت المستغرق Pعادة بدء العمليات مما يؤدي إلى توقف ا!عمال الممتلكات والحصول على محتويات 
  وكلھا عوامل أساسية تؤثر على مستوى المطالبات.

  

دينار  3,000,000لدى الشركة غطاء إعادة تأمين تكافلي لتلك ا!ضرار للحد من الخسائر لقاء أي مطالبة بمبلغ 
 _ل ا`كتتاب المتغير.كويتي، مع تغطية أي زيادة عن ھذا الحد من خ

 

 السيارات

 

بالنسبة لعقود السيارات، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن الوفاة وا!ضرار الجسمانية واستبدال أو 
 21تصليح السيارات. وفي السنوات ا!خيرة، قامت المجموعة باكتتاب وثائق شاملة للمالك/السائق أكبر من 

 20,000عادة تأمين تكافلي للحد من الخسائر !ي مطالبة (لكل لحدث) بما يزيد عن سنة. لدى الشركة غطاء إ

 دينار كويتي وحتى التغطية الشاملة ل�صابات وأضرار ممتلكات الطرف ا~خر. 600,000دينار كويتي وحتى 

 
صليحات مستوى ا!حكام القضائية بمنح التعويضات للوفيات وا!طراف المصابة وتكاليف ا`ستبدال والت

  للسيارات كلھا عوامل رئيسية تؤثر على مستوى المطالبات.

  

تتضمن ا`فتراضات الرئيسية ا!خرى اخت_ف معد`ت الربح والتأخر في السداد والتغيرات في أسعار صرف 
  العم_ت ا!جنبية.
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 عقود التأمين التكافلي على الحياة 

 

فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن ا!ضرار الطبية بالنسبة لعقود التأمين التكافلي على الحياة، 
 والوفاة والعجز المستديم.

 

إن إستراتيجية ا`كتتاب لفرع الحياة تضمن تنوع الوثائق بصورة جيدة من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا 
لظروف الصحية الحالية المؤمن ضدھا. يتم ذلك من خ_ل القيام بالفحص الطبي لضمان ا!خذ في ا`عتبار ا

  والتاريخ الطبي للعائلة عند وضع ا!سعار.
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 يبين الجدول التالي تركز مطلوبات التأمين التكافلي على الحياة:

 

 2012ديسمبر  31   2013ديسمبر  31 

 

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

  المطلوبات

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

 المطلوبات

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

            

 106,736  455,035  561,771  107,221  457,098  564,319  الحياة

 

ن التحليل قد ` يختلف بصورة لمطلوبات عقود التأمين التكافلي العامة لدى المجموعة مبين أدناه. يستند ھذا التوضيح إلى الدول التي تتم في أنشطة أعمال التأمين. إإن التركزات الجغرافية 
  جوھرية إذا استند إلى الدول التي توجد فيھا ا!طراف المقابلة.

 

 2012ديسمبر  31   2013ديسمبر  31 

 

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

  المطلوبات

 

  مجمل

 المطلوبات

 حصة معيدي 

التأمين التكافلي 
 في المطلوبات

 

 صافي

 المطلوبات

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

            

 99,710  244,662  344,372  50,560  223,978  274,538  الكويت

 7,026  210,373  217,399  56,661  233,120  289,781  مصر

 564,319  457,098  107,221  561,771  455,035  106,736 
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 اbفتراضات الرئيسية
 

المادية. تستند ا`فتراضات المستخدمة إلى الخبرات يتطلب تحديد المطلوبات وانتقاء ا`فتراضات توفر ا!حكام 
السابقة والبيانات الداخلية الحالية ومؤشرات السوق الخارجية والمقاييس التي تعكس أسعار السوق الحالية 
والمعلومات المعلنة ا!خرى. يتم تحديد ا`فتراضات والتقديرات المناسبة في تاريخ التقييم. كما يعاد تقييم 

 ت على أساس مستمر لضمان الوصول إلى التقييمات الواقعية والمعقولة.ا`فتراضا
 

إن تقديرات عقود التأمين التكافلي إما أن تستند إلى ا`فتراضات الحالية أو يتم احتسابھا باستخدام ا`فتراضات 
عاكسة. كما الموضوعة في تاريخ إصدار العقد حيث يتم في ھذه الحالة تضمين ھامش للمخاطر وا`نحرافات الم

يتم وضع افتراضات فيما يتعلق بحا`ت الوفاة واPلغاءات ا`ختيارية وعوائد ا`ستثمار ومصروفات اPدارة. إذا 
 كانت المطلوبات غير كافية، يتم تغيير ا`فتراضات كي تعكس التقديرات الحالية.

 

 مخاطر إعادة التأمين التكافلي 

 -ضمن النشاط العادي !عمالھا  - طالبات تأمينية كبيرة، تقوم المجموعة لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من م

بالدخول في اتفاقيات مع شركات أخرى بغرض إعادة التأمين التكافلي. تقدم اتفاقيات إعادة التأمين  التكافلي ھذه 
ر الكبيرة تنوع أوسع في ا!عمال وتسمح ل�دارة بالسيطرة على التعرض لخسائر محتملة ناتجة عن المخاط

 وتوفر حدود إضافية للتوسع.

 

ولكي تقلل المجموعة الحد ا!دنى من مخاطر تعرضھا لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين مالياً، تقوم 
المجموعة بتقييم ا!حوال المالية لمعيدي التأمين وتراقب تركزات مخاطر ا`ئتمان الناتجة من مناطق جغرافية 

 لمعيدي التأمين. وأنشطة وخصائص اقتصادية

  
إن اتفاقيات إعادة التأمين ` تعفى المجموعة من التزاماتھا تجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل المجموعة 
ملتزمة أمام حاملي وثائقھا عن جزء من التعويضات تحت التسوية المعاد تأمينھا في حال عدم التزام معيد التأمين 

 التأمين التكافلي.بتعھداته بموجب اتفاقيات إعادة 
 

: 2012( 2013ديسمبر  31من مراكز التعرض للمخاطر في  %69إن حساب أكبر خمس معيدي تأمين يمثل 
72%.( 

 
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا المجموعة بموجب عقود التأمين التكافلي في احتمال اخت_ف المطالبات 

البنود عن التوقعات التي تنتظرھا المجموعة. تتأثر ھذه المخاطر بمعدل الفعلية ومدفوعات المزايا أو توقيت ھذه 
تكرار المطالبات ومعدل خطورتھا والمزايا الفعلية المدفوعة والتطورات ال_حقة للمطالبات طويلة ا!جل. وعليه، 

 فإن ھدف المجموعة ھو ضمان توفر ا`حتياطيات الكافية لتغطية ھذه المطلوبات.
 

لمخاطر المذكورة أع_ه ا`عتماد على التنويع من خ_ل محفظة عقود التأمين الكبيرة وتنويع يخفف من حدة ا
القطاعات الجغرافية. كما تتحسن مستويات تنوع المخاطر من خ_ل ا`نتقاء الجيد وتطبيق توجيھات إستراتيجية 

 ا`كتتاب باPضافة إلى استخدام ترتيبات عمليات إعادة التأمين.
 

معظم أعمال التأمين التكافلي على أساس الحصة النسبية مع تنوع حدود ا`حتفاظ حسب المنتج. يتم يتم توزيع 
تقدير المبالغ المستحقة من معيدي التأمين التكافلي بطريقة تتسق مع مخصص التعويضات تحت التسوية كما تتفق 

عادة تأمين تكافلي، ` يعفي ذلك أيضاً مع عقود عمليات إعادة التأمين. رغم أن المجموعة لديھا ترتيبات إ
المجموعة من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي الوثائق وبالتالي تظھر مخاطر ا`ئتمان فيما يتعلق بعمليات التأمين 
وذلك حسب مدى عجز معيد التأمين عن الوفاء با`لتزامات المحددة بموجب ترتيبات إعادة التأمين التكافلي. 

لتأمين التكافلي لدى المجموعة بحيث ` تعتمد على معيد تأمين واحد، كما ` تعتمد أنشطة تتنوع عمليات إعادة ا
عمليات المجموعة على أي عقد إعادة تأمين واحد.  ` تزيد المخاطر المرتبطة بطرف مقابل واحدة بأي حال من 

  ير المالية.  من إجمالي موجودات إعادة التأمين التكافلي كما في تاريخ التقار %5ا!حوال عن 
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التأمين التكافلي  كون له التأثير التالي على فائضخسارة التأمين التكافلي سوف ي نسبة في %5إن التغير بنسبة 
  للسنة: 

 

 2013    2012 

 

فائض/ (عجز) 
التأمين عمليات 
   التكافلي

فائض/ (عجز) 
عمليات التأمين 

 التكافلي

 دينار كويتي   دينار كويتي 
    

 116,551  76,924  عام  –في خسارة التأمين التكافلي  %5التغير بنسبة 

 5,498  3,275  الحياة والصحي –في خسارة التأمين التكافلي  %5التغير بنسبة 

  

 في خسارة التأمين التكافلي له نفس التأثير، ولكنه تأثير عكسي، على فائض %5إن التغير السلبي بنسبة 

  عمليات التأمين للسنة. 

 

 المخاطر المالية   )د(

 

  مخاطر اbئتمان 

  

مخاطر ا`ئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية في حال إخفاق العميل أو الطرف المقابل !داة مالية عن الوفاء 
  بالتزاماته التعاقدية. 

  

  فيما يلي السياسات واPجراءات المطبقة للحد من التعرض لمخاطر ا`ئتمان: 

 

توضح سياسة مخاطر ا`ئتمان تقييم وتحديد العوامل المكونة لمخاطر ا`ئتمان للمحموعة. يتم مراقبة  •
ا`لتزام بالسياسة ويتم رفع تقارير في حال التعرض لمخاطر ا`ئتمان أو مخالفة سياسة ا`ئتمان إلى 

 ت في بيئة المخاطر. مجلس اPدارة. تتم مراجعة سياسة مخاطر ا`ئتمان بصفة دورية، وكذلك التغيرا

 

يتم إبرام عمليات إعادة التكافل مع ا!طراف المقابلة ذوي التصنيف ا`ئتماني الجيد وتتجنب المجموعة  •
تركزات المخاطر عن طريق إتباع إرشادات السياسة الموضوعة فيما يتعلق بحدود ا!طراف المقابلة 

لمراجعات الدورية. تقوم اPدارة في تاريخ كل والتي يتم تحديدھا سنوياً من قبل مجلس اPدارة وتخضع ل
تقرير مالي بتقييم الم_ءة المالية لمعيدي التكافل وتحديث إستراتيجية شراء عقود إعادة التكافل والتأكد 

 من توفر المخصص المناسب ل_نخفاض في القيمة.

  

لGطراف المقابلة الشركة  تقوم المجموعة بوضع الحد ا!قصى للمبالغ والحدود التي قد يتم دفعھا مقدماً  •
 من خ_ل الرجوع إلى تصنيفات ا`ئتمان طويلة ا!جل.

 

إن مخاطر ا`ئتمان فيما يتعلق بأرصدة العم_ء، المتكبدة من عدم سداد ا`شتراكات أو أن ا`شتراكات  •
اد سوف تستمر فقط خ_ل فترة السماح المحددة في الوثيقة حتى انتھاء ص_حيتھا، وذلك إما عند سد

الوثيقة أو انتھائھا. ويتم تسوية العمولة المدفوعة للوسطاء مقابل المبالغ المستحقة منھم وذلك لتخفيض 
 مخاطر الديون المشكوك في تحصيلھا.
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   :يوضح الجدول التالي الحد ا!قصى للتعرض لمخاطر ا`ئتمان التي تتعرض لھا بنود بيان المركز المالي

  

 2013  2012 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
    المساھمين

 1,849,169  1,607,076 أرصدة لدى البنوك

 980,399  1,284,732 ودائع استثمار

 299,064  247,161 موجودات أخرى 

 1,668,168  1,625,611  التأمين  قرض حسن إلى حاملي وثائق

 -  452,657  التأمين حاملي وثائقمبالغ مستحقة من 

 5,217,237  4,796,800 

    حاملي الوثائق 

 222,922  602,238  أرصدة لدى البنوك 

 8,505,984  8,094,860  ودائع استثمار 

 1,063,897  946,806 أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً 

 1,755,010  1,745,999 اشتراكات مستحقة 

 4,543,540  4,288,209 مستردة من معيدي التكافل على مطالبات تحت التسوية أرصدة

 337,024  740,705 اشتراكات معيدي التكافل المستحقة 

 939,073  -  مبالغ مستحقة من المساھمين

 16,418,817  17,367,450 

 21,636,054  22,164,250 

  

  الجدارة اbئتمانية حسب فئة الموجودات المالية

 

المعلومات حول التعرض لمخاطر ا`ئتمان للمجموعة حسب تصنيف الموجودات استناداً  ةول التالياوضح الجدت
  إلى نظام التصنيف ا`ئتماني للمجموعة. 

  

     غير متأخرة أو منخفضة القيمة 

 فئة عالية  

 

 فئة قياسية 

متأخرة السداد  
وغير منخفضة 

  القيمة

 

 اTجمالي
كويتيدينار     دينار كويتي  دينار كويتي   

        

2013        

      المساھمين

 1,607,076 - -  1,607,076 أرصدة لدى البنوك

 1,284,732 - -  1,284,732 ودائع استثمار

 247,161  132,924  114,237  - موجودات أخرى

 2,891,808  114,237  132,924  3,138,969 

 

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر ا`ئتمان بشكل رئيسي من السمات الفردية للطرف المقابل. تتعامل المجموعة 
التحقق  بإجراءاتفقط مع ا!طراف ا!خرى ذوي الم_ءة المالية العالية. تتمثل سياسة المجموعة في القيام 

مراقبة ا!رصدة المدينة بصفة مستمرة مع ا`ئتماني لجميع المشتركين ومعيدي التأمين. وع_وة على ذلك، يتم 
  لمخاطر ا`ئتمان لدى المجموعة.  جوھرياعتبار أن تعرض المجموعة للديون المعدومة غير ھام. ` يوجد تركز 
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     غير متأخرة أو منخفضة القيمة 

 فئة عالية  

 

 فئة قياسية 

متأخرة السداد  
وغير منخفضة 

  القيمة

 

 اTجمالي
كويتيدينار    دينار كويتي    دينار كويتي  
        

        حاملي الوثائق 

 602,238 -  -  602,238 أرصدة لدى البنوك 

 8,094,860 -  -  8,094,860 ودائع استثمار

أرصدة مدينة أخرى 
 946,806  946,806  -  - ومدفوعات مقدماً 

 1,745,999  1,625,284  120,715  - اشتراكات مستحقة 

مستردة من معيدي  أرصدة
التكافل على مطالبات تحت 

 4,288,209  4,288,209  -  - التسوية

 اشتراكات معيدي التأمين
 740,705  740,705  -  -  المستحقة

 8,697,098  120,715  7,601,004  16,418,817 

        

2012        

      المساھمين

 1,849,169 -  -  1,849,169 أرصدة لدى البنوك

 980,399 -  -  980,399 ودائع استثمار

 299,064  242,242  56,822  - موجودات أخرى

 2,829,568  56,822  242,242  3,128,632 

        

        حاملي الوثائق 

 222,922 -  -  222,922 أرصدة لدى البنوك 

 8,505,984 -  -  8,505,984 ودائع استثمار

أرصدة مدينة أخرى 
 1,063,897  1,063,897  -  -  ومدفوعات مقدماً 

 1,755,010  1,634,097  120,913  - اشتراكات مستحقة 

مستردة من معيدي  أرصدة
التكافل على مطالبات تحت 

 4,543,540  4,543,540  -  - التسوية

 اشتراكات معيدي التأمين
 337,024  337,024  -  -  المستحقة

 8,728,906  120,913  7,578,558  16,428,377 
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  يمثل الجدول التالي تحليل بأعمار الموجودات المالية المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة: 

  

   يوم 90أقل من  

إلى  91من 
   يوم 180

 180أكثر من 

  يوم

متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 القيمة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

2013        

         المساھمين

        

 132,924  132,924  -   -  موجودات أخرى

 132,924  132,924  -   -  اTجمالي

        

         حاملي الوثائق

أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات 
 946,806  436,016  30,749  480,041  مقدماً 

 1,625,284  1,353,302  139,153  132,829 اشتراكات مستحقة

مستردة من معيدي التكافل  أرصدة
 4,288,209  -  4,288,209  - على مطالبات تحت التسوية

 740,705  -  740,705  -  المستحقة اشتراكات معيدي التأمين

 7,601,004  1,789,318  5,198,816  612,870  اTجمالي

         

2012        

         المساھمين

        

 242,242  242,242  -  -  موجودات أخرى

 242,242  242,242  -  -  اTجمالي

        

        حاملي وثائق التأمين

أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات 
  73,199  536,689  454,009  مقدماً 

 

1,063,897 

 1,634,097  1,045,269  217,949  370,879  اشتراكات مستحقة

أرصدة مستردة من معيدي التكافل 
 4,543,540  -  4,543,540  - على مطالبات تحت التسوية

 337,024  -  337,024  -  اشتراكات معيدي التأمين المستحقة

 7,578,558  1,118,468  5,635,202  824,888 اTجمالي 

  

  مخاطر السيولة

المجموعة لصعوبات في توفير ا!موال ال_زمة للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة  تتمثل مخاطر السيولة في مواجھة
با!دوات. يتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شھري وتقوم اPدارة بالتأكد من توفر ا!موال الكافية للوفاء 

  بأي التزامات عند ظھورھا.

  

لمالية للمجموعة. إن استحقاق تلك الموجودات يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات ا
يستند إلى تواريخ السداد المتوقعة ويستند استحقاق المطلوبات إلى تواريخ ا`لتزامات التعاقدية. يستند استحقاق 

المتاحة للبيع إلى وا`ستثمارات وا`ستثمارات العقارية ا`ستثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح والخسائر 
  . ا`ستثماراتير اPدارة لتصفية ھذه تقد
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  ديسمبر:  31فيما يلي بيان باستحقاق الموجودات والمطلوبات في 

 

  اTجمالي  أكثر من سنة   حتى سنة واحدة  2013

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

       المساھمين

       الموجودات

 1,607,076  -  1,607,076 أرصدة لدى البنوك 

 861,784  -  861,784 استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر

 247,161  -  247,161  موجودات أخرى 

 4,212,935  4,212,935  - استثمارات متاحة للبيع 

 1,625,611  1,625,611  -  قرض حسن إلى حاملي وثائق التأمين

 452,657  -  452,657  مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التأمين 

 1,284,732  -  1,284,732 ودائع استثمار 

 2,676,666  2,676,666  - استثمارات عقارية

 12,968,622  8,515,212  4,453,410 إجمالي الموجودات 

      

       المطلوبات 

 245,486  -  245,486  مطلوبات أخرى 

 245,486  -  245,486  إجمالي المطلوبات

 12,723,136  8,515,212  4,207,924  صافي السيولة 

      

       حاملي وثائق التأمين

       الموجودات 

 602,238  -  602,238 أرصدة لدى البنوك 

 8,094,860  8,094,860  -  ودائع استثمار 

 594,859  -  594,859  استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر 

 946,806  -  946,806  أرصدة مدينة ومدفوعات مقدماً 

 409,766  409,766  -  الشھرة

 1,745,999  -  1,745,999 اشتراكات مستحقة 

 970,157  970,157  -  استثمارات متاحة للبيع 

أرصدة مستردة من معيدي التكافل على مطالبات تحت 
 4,288,209  -  4,288,209  التسوية

 740,705  -  740,705  التأمين التكافليمدينو إعادة 

 277,750  277,750  -  أرض مستأجرة 

 902,120  902,120  - أثاث ومعدات 

 19,573,469  10,654,653  8,918,816  إجمالي الموجودات 

      

       المطلوبات 

 3,553,990  -  3,553,990 اشتراكات غير مكتسبة 

 11,054,412  1,879,250  9,175,162 التسويةمطالبات تحت احتياطي 

 95,461  -  95,461  احتياطي مطالبات متكبدة وغير مدرجة 

 743,337  743,337  - احتياطي محتفظ به عن أعمال إعادة التأمين التكافلي  

 409,169  -  409,169  احتياطيات أخرى 

 2,013,705  -  2,013,705  دائنون ومستحقات

 1,476,883  -  1,476,883  لدى البنك على المكشوف  سحب

 452,657  -  452,657  مبالغ مستحقة إلى المساھمين 

 1,625,611  -  1,625,611  قرض حسن

 21,425,225  2,622,587  18,802,638  إجمالي المطلوبات 

 (1,851,756)  8,032,066  (9,883,822)  صافي السيولة 
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  اTجمالي  أكثر من سنة   حتى سنة واحدة  2012

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      المساھمون

      الموجودات

 1,849,169  -  1,849,169 أرصدة لدى البنوك 

 1,296,267  -  1,296,267 استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر 

 299,064  -  299,064 موجودات أخرى

 4,576,085  4,576,085  - استثمارات متاحة للبيع

 1,668,168  1,668,168  - قرض حسن إلى حاملي الوثائق

 980,399  -  980,399 ودائع استثمارية

 2,645,797  2,645,797  - عقارات استثمارية

 13,314,949  8,890,050  4,424,899 إجمالي الموجودات

      

       المطلوبات

 430,151  -  430,151  مطلوبات أخرى

 939,073  -  939,073 مبالغ مستحقة إلى حاملي الوثائق 

 1,369,224  -  1,369,224  إجمالي المطلوبات 

 11,945,725  8,890,050  3,055,675 صافي السيولة

      

       حاملي وثائق التأمين

       الموجودات

 222,922  -  222,922 أرصدة لدى البنوك 

 8,505,984  8,505,984  - ودائع استثمار 

 804,528  -  804,528 استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل ا!رباح أو الخسائر 

 1,063,897  -  1,063,897  أرصدة مدينة ومدفوعات مقدماً 

 409,766  409,766  -  الشھرة 

 1,755,010  -  1,755,010 اشتراكات مستحقة 

 970,157  970,157  - استثمارات متاحة للبيع

أرصدة مستردة من معيدي التكافل على مطالبات تحت 
 4,543,540  -  4,543,540 التسوية

 337,024  -  337,024  اشتراكات معيدي التأمين المستحقة

 939,073  -  939,073 مبالغ مستحقة من المساھمين

 277,750  277,750  -  أرض مستأجرة 

 1,013,125  1,013,125  - أثاث ومعدات 

 20,842,776  11,176,782  9,665,994 إجمالي الموجودات

      

       المطلوبات 

 3,568,498  -  3,568,498 اشتراكات غير مكتسبة

 11,430,877  1,557,653  9,873,224 احتياطي مطالبات تحت التسوية

 286,703  -  286,703 احتياطي مطالبات متكبدة وغير مدرجة 

 216,948  216,948   احتياطي محتفظ به عن أعمال إعادة التأمين  

 821,953  -  821,953 احتياطيات أخرى

 2,318,246  -  2,318,246 دائنون ومستحقات 

 1,664,751  -  1,664,751  مبالغ مسحوبة على المكشوف لشركة تابعة 

 1,668,168  -  1,668,168  قرض حسن من المساھمين 

 21,976,144  1,774,601  20,201,543  إجمالي المطلوبات 

 1,133,368)(  9,402,181  (10,535,549)  صافي السيولة 
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 مخاطر السوق 

 

التي  ربحومعد`ت الإن مخاطر السوق ھي مخاطر التقلبات في أسعار السوق مثل أسعار الصرف ا!جنبي 
ستؤثر في دخل المجموعة أو قيمة ا!دوات المالية المملوكة لھا. والھدف من إدارة مخاطر أسعار السوق ھو 
إدارة التعرضات لمخاطر السوق وضبطھا في إطار حدود مقبولة، مع ا!خذ في ا`عتبار الوصول إلى الحد 

  .ا!قصى من العوائد على المخاطر

 

 لمخاطر السوق مما يلي: تتعرض المجموعة 

 

 مخاطر العملة  •

  ربحمخاطر معد`ت ال •

 مخاطر أسعار ا!سھم  •

 

 مخاطر العملة

 

تتمثل مخاطر العملة في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية !داة مالية نتيجة 
.  ` تتعرض المجموعة إلى مخاطر العملة بشكل ھام حيث أن التغيرات في أسعار صرف العم_ت ا!جنبية

  تعام_ت وموجودات ومطلوبات المجموعة مقومة بعملة التعامل. 

 

  ربحمخاطر معدل ال

 

على التدفقات النقدية المستقبلية أو  ربحمن إمكانية أن تؤثر التغيرات في معد`ت ال ربحتنشأ مخاطر معد`ت ال
حيث أنه ` يوجد لدى المجموعة  ربحالمالية. ` تتعرض المجموعة لمخاطر معدل ال القيمة العادلة لGدوات

  متغيرة.  ربحموجودات أو مطلوبات تخضع لمعد`ت 

  

  مخاطر أسعار ا!سھم 
 

تنتج مخاطر أسعار ا!سھم من التغير في القيمة العادلة `ستثمارات في أسھم. تدير المجموعة ھذه المخاطر من 
 في ا`ستثمارات التي تتم وفقاً للحدود الموضوعة من قبل إدارة المجموعة.خ_ل التنوع 

 

ن التأثيرات على ا!رباح (الخسائر) فبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اPدارة واPيرادات الشاملة إ
بيان ا!خرى (نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة ل_ستثمارات في أسھم المدرجة بالقيمة العادلة من خ_ل 

ديسمبر) بسبب التغييرات المحتملة بصورة معقولة في مؤشرات  31والمتاحة للبيع في  ا!رباح أو الخسائر
 ا!سھم في سوق الكويت لGوراق المالية، مع ا`حتفاظ بكافة المتغيرات ا!خرى ثابتة، ھي كما يلي:

 

 

  الزيادة في أسعار

 ا9سھم 

% 
 

2013  2012 

 

التأثير على 
  الربح

التأثير على 
اTيرادات 
الشاملة 
  ا9خرى

التأثير على 
  الربح

التأثير على 
اTيرادات 
الشاملة 
 ا9خرى

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

         

         المساھمين

 13,339  47,680  19,693  41,404 %5 استثمارات مسعرة

 115,698  17,133  88,880  1,685 %5 محافظ مدارة
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  الزيادة في أسعار

 ا9سھم 

% 
 

2013  2012 

 

التأثير على 
  الربح

التأثير على 
اTيرادات 
الشاملة 
  ا9خرى

التأثير على 
  الربح

التأثير على 
اTيرادات 
الشاملة 
 ا9خرى

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

         

         المساھمين

 -  40,226  -  29,743 %5 محافظ مدارة

 

إن النقص في النسبة المئوية في أسعار ا!سھم سوف يكون لھا تأثير عكسي على ا!رباح (الخسائر) قبل 
 الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اPدارة واPيرادات الشاملة ا!خرى.

 

 إدارة رأس المال  .19
 

من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معد`ت رأس المال الجيدة لدعم إن ھدف المجموعة الرئيسي 
 ا!عمال التي تقوم بھا وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليھا المساھمون.

 

تقوم المجموعة بإدارة ھيكل رأس المال وإجراء تعدي_ت عليه في ضوء التغيرات في ظروف ا!عمال. لم يتم 
 31و 2013ديسمبر  31السياسات أو اPجراءات خ_ل السنوات المنتھية في  إجراء أي تغيرات في ا!ھداف أو

. يتكون رأس المال من بنود حقوق الملكية الخاصة بمساھمي الشركة باستثناء التغير المتراكم في 2012ديسمبر 
  .احتياطي القيمة العادلة

 

 القيمة العادلة  .20
 

 والمطلوبات المالية.تتضمن ا!دوات المالية كل من الموجودات المالية 
 

تتكون الموجودات المالية من النقد وا!رصدة لدى البنوك والمدينين وا`ستثمارات. وتتكون المطلوبات المالية من 
الدائنين. تدرج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن مقابلة مبادلة ا!داة في عملية حالية 

 بخ_ف البيع اPجباري أو للتصفية.بين أطراف راغبة، 
 

إن القيمة العادلة لGدوات المالية ` تختلف بصورة جوھرية عن قيمتھا الدفترية في تاريخ بيان المركز المالي، 
 ).5باستثناء بعض ا`ستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة (إيضاح 

 

واPفصاح عن القيمة العادلة للموجودات المالية حسب أسلوب تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحديد 
 التقييم:

 

 أسعار معلنة (غير معدلة) في السوق النشط لموجودات أو مطلوبات محددة.  : 1المستوى 

أساليب أخرى التي تكون جميع مدخ_تھا لھا تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة معروضة   : 2المستوى 
 أو غير مباشر.بشكل مباشر 

أساليب تقييم تستخدم مدخ_ت لھا تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة والتي ` تستند إلى   : 3المستوى 
  البيانات المعروضة في السوق.
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 ، كانت تحتفظ المجموعة با!دوات المالية التالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة:2013ديسمبر  31كما في 

 

 

المستوى 
  ا9ول

المستوى 
 اTجمالي  الثاني

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

2013      

      المساھمين

استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل بيان ا!رباح أو 
 861,784  -  861,784  الخسائر 

 3,780,395  3,386,527  393,868 استثمارات متاحة للبيع 

 1,255,652  3,386,527  4,642,179 

      

 

المستوى 
  ا9ول

المستوى 
 اTجمالي  الثاني

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

2013      

      حاملي وثائق التأمين

استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل بيان ا!رباح أو 
 594,859  490,200  104,659 الخسائر 

 104,659  490,200  594,859 

 

 

المستوى 
  ا9ول

المستوى 
 اTجمالي  الثاني

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

2012      

      المساھمين

 1,296,267  -  1,296,267 استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل بيان ا!رباح أو الخسائر 

 4,093,235  3,826,449  266,786 استثمارات متاحة للبيع 

 1,563,053  3,826,449  5,389,502 

      

 

المستوى 
  ا9ول

المستوى 
 اTجمالي  الثاني

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

2012      

      حاملي وثائق التأمين

استثمارات بالقيمة العادلة من خ_ل بيان ا!رباح أو 
 804,528  589,872  214,656 الخسائر 

 214,656  589,872  804,528 

 

 من قبل مدير استثمار ذي صلة.  2يتم تحديد القيمة العادلة ل_ستثمارات تحت المستوى 
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 معلومات القطاعات  .21

  

ل التأمين التكافلي في بلديھما ويتم إدارتھما تعمل المجموعة في قطاعين ھما الكويت ومصر بناء على التوزيع الجغرافي ، وتمثل الشركات العاملة للمجموعة. تقوم ھاتين الشركتين بأعما
ھما. بالنسبة لكل شركة، يقوم مجلس اPدارة بمراجعة التقارير اPدارية الداخلية على أساس بشكل منفصل نظراً `خت_ف استراتيجيات التسويق باPضافة إلى اخت_ف البيئة الرقابية لكل من

  ربع سنوي على ا!قل.  

  
 2012  2013  المساھمون

 اTجمالي  مصر  الكويت  اTجمالي  مصر  الكويت 

             

 (420,950)  (168,656) (252,294) (315,919) 164,455 (480,374) صافي (خسارة) / إيرادات 

 (158,931)  (158,931) - (149,863) (149,863) -  الضريبة

 (510,267)  (425,428) (84,839) (144,776) (88,384) (56,392)  إجمالي المصاريف

 220,011  379,030 (159,019) 517,084 279,484 237,600  (الخسارة)  /صافي الربح

         

         معلومات أخرى:

 13,322,814  2,912,529 10,410,285 12,977,613 2,936,591 10,041,022  إجمالي الموجودات

 1,369,224  103,520 1,265,704 245,486 182,387 63,099  إجمالي المطلوبات

  

 2012  2013 حاملي وثائق التأمين

 اTجمالي  مصر  الكويت  اTجمالي  مصر  الكويت 
             

 6,911,095  3,633,978 3,277,117 7,761,747 3,851,360 3,910,387 إجمالي ا`شتراكات المكتسبة 

 5,322,008  2,439,701 2,882,307 5,359,079 2,238,849 3,120,230  إجمالي اPيرادات

 875,136  636,080 239,056 528,103 485,546 42,557  صافي الفائض من عمليات التأمين التكافلي

الفائض / (العجز) المحول إلى صندوق حاملي 
 (765,238)  وثائق التأمين 

  

150,346 (614,892) 56,805 

  

112,120  168,925 

         

         معلومات أخرى:

 20,842,776  9,615,066 11,227,710 19,573,469 8,350,705 11,222,764  إجمالي الموجودات

 20,842,776  9,615,066 11,227,710 19,573,469 8,350,705 11,222,764  إجمالي المطلوبات
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 أرباح محظورة بموجب أحكام الشريعة اTس[مية  .22

 

: `شيء) من معام_ت غير مسموح بھا بموجب 2012ديسمبر  31` توجد أرباح محتفظ بھا خ_ل السنة (
  أحكام الشريعة اPس_مية الغراء. 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة .23
 

تقف المجموعة طرفاً مدعى عليه في عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة من حاملي عقود التأمين التكافلي فيما 
الممكن التنبؤ بالحكم النھائي لمثل ھذه الدعاوى يتعلق بمطالبات محل تنازع مع المجموعة. وحيث أنه من غير 

  القضائية، فقد قامت اPدارة بتكوين مخصصات ترى أنھا كافية لتغطية أي التزامات ناتجة. 

  

 الجمعية العمومية  .24

 

 وخ_ل ا`جتماع تمت الموافقة على ما يلي:  2013 مايو 2انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 

 

 2012ديسمبر  31للسنة المنتھية في  المجمعة الماليةالبيانات  -

 .2012ديسمبر  31توصية مجلس اPدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المنتھية في  -

 


