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بكل الفخر واإلعتزاز تعبر صفحات هذا التقرير عن إستمرار
إجنازاتنا وهي نتيجة حتمية جلهود وإستراتيجية الشركة املتبناة
لتحقيق أهدافها الالمحدودة.
وبحماس وروح إجنازات هذا العام سنحرص دائم ًا على صدارتنا
بتنويع مصادر الدخل للشركة على الصعيدين التأميني واإلستثماري
باإلضافة إلى تقدمينا اخلدمة املتميزة التي أصبحت شعار ًا للشركة
يف ظل توجهات إدارتها احلديثة.
مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

الســيــد /عــــــلي مــــراد يــــوســف بــهـبـهــانــي

رئــــيــــس مجلـــــس اإلدارة

الســيــد /طلال مـــحـــمد رضـــــا بـــهـــبـهـــاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الســيـــد /مـنــاف مـــحـمــــد أحـمـــــد احلـمـــــد

عـضـــــــو مجــــــلس اإلدارة

الدكتور /علـــــــي حمـــــــــــــد أحمــــــــــد البحـــــــــر

عـضـــــــو مجــــــلس اإلدارة

الســيــد /بـراســـــانـــا داتــاتــــراي هــارديـكــار

عـضـــــــو مجــــــلس اإلدارة

الســيــد /عبـد الغنـي مـحمــد صالـح بهـبهــاني

عـضـــــــو مجــــــلس اإلدارة

الســيــد /بـراك عبــــــد المـحســـــن الصـبيـــــح

عـضـــــــو مجــــــلس اإلدارة

ال�سيد�/سامي �شريف

الرئيس التنفيذي
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تقرير مجلس اإلدارة
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
يسرنا أن نقدم لكم تقريرنا عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة املنتهية يف  2016/12/31حيث بلغ مجموع األقساط
التي مت اإلكتتاب بها للسنة احلالية  37,040,510دينار كويتي باملقارنة مع  37,148,558دينار كويتي للسنة املاضية بفارق
ضئيل جدا بلغ  108,048دينار كويتي وبنسبة تساوي  %0.29وقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية  23,529,071دينار كويتي
للسنة احلالية مقابل  24,137,157دينار كويتي للسنة املاضية بإنخفاض قدره  608,086دينار كويتي وبنسبة تساوي .%2.5
وقد بلغت األقساط املكتسبة للسنة احلالية  19,618,468دينار كويتي مقابل  19,835,706دينار كويتي للسنة املاضية وأن
العموالت احملصله من معيدي التأمني بلغت  3,056,255دينار كويتي مقابل  3,312,775دينار كويتي للسنة املاضية وبلغت
اإليرادات التشغيلية األخرى  854,348دينار كويتي مقابل  988,676دينار كويتي للسنة املاضية .
أما إيرادات اإلستثمار فقد بلغت  4,529,289دينار كويتي للسنة احلالية باملقارنة مع  4,137,407دينار كويتي للسنة املاضية

بزيادة قدرها  391,882دينار كويتي وبنسبة تساوي  %9.5تقريبا وقد ترك إنخفاض أسعار بعض األوراق املالية لسنة
يف بورصة الكويت أثرا سلبيا على عائدات اإلستثمار ،حيث بلغت اخلسائر غير احملققه من تقييم اإلستثمارات للسنة
احلالية ( )8,785,481دينار كويتي مقابل ( )734,088دينار كويتي للسنة املاضية ،وقد أدى ذلك الى عدم حتقيق أرباح للسنة
2016

احلالية .

ومع ذلك فقد بلغت حقوق املساهمني  58,954,785دينار كويتي للسنة احلالية مقابل  57,504,124دينار كويتي للسنة املاضية

بزيادة قدرها  1,450,661دينار كويتي وبنسبة تساوي

.%2.5

وكذلك مت احملافظة على نسبة السيولة العالية جدا يف سنة  2016بل قد مت زيادة هذه السيولة حيث إرتفعت الودائع الثابتة
والنقد والنقد املعادل الى  46,873,801دينار كويتي للسنة احلالية باملقارنة مع  43,312,460دينار كويتي للسنة املاضية بزيادة
قدرهــا  3,561,341دينار كويتي وبنسبة تساوي . %8.22

وبنظرة سريعة على األوضاع اإلقتصادية العاملية واحمللية ،وعلى صعيد أسعار النفظ .أحدث اإلتفاق الهام بني أعضاء
أوبيك بتخفيض اإلنتاج  1.2مليون برميل يوميا  ،قفزة يف أسعار النفظ اخلام ،وبالنسبة إلى أداء اإلقتصاد األمريكي والذي

يعتبر األكبر يف العالم فلقد حتسن يف أواخر العام بعد أن سجل تباطؤ يف بدايته  ،ويف ديسمبر قرر مجلس اإلحتياط
الفيدرالي رفع سعر الفائدة ألول مره خالل عام .2016

وعلى الصعيد احمللي وبعد إرتفاع أسعار النفط قامت احلكومة بتخفيض العجز يف املوازنة العامة للدولة  2017/2016من
حوالي  12.2مليار دينار الى حوالي  9.5مليار دينار .

وسجلت أسعار األسهم يف بورصة الكويت سلسلة من اإلنخفاضات احلادة يف مؤشراته الثالثة ولكن متكنت من تعويض
تلك اخلسائر يف أواخر العام وأظهر املؤشر السوقي إرتفاعا بنسبة  %2.37وإنخفض املؤشرين الوزني بنسبة  %0.42وكويت
 15بنسبة  %1.71تقريبا.

وقد بلغت اخلسائرالتي مت حتقيقها للسنة احلالية ( )594,689دينار كويتي مقابل أرباح  5,690,993دينار كويتي للسنة املاضية
وبإطفاء هذه اخلسائر من األرباح املرحلة من سنوات سابقة والبالغة  4,976,545دينار كويتي فإن صايف األرباح القابلة
للتوزيع تصبح  4,381,856دينار كويتي .
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ولذا فإننا نوصي اجلمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة  %20أي (عشرون فلسا) للسهم بإجمالي قدره
 3,695,990دينار كويتي وذلك بعد حتييد أسهم اخلزينة واإلحتفاظ بالرصيد املتبقي والبالغ  685,866دينار كويتي للعام
القادم.
وهذا ويتعهد مجلس اإلدارة بسالمة ونزاهة البيانات املالية ذات الصلة بنشاط الشركة لعام .2016
وبالنسبة إلى تقرير احلوكمة لعام  2016والذي يشمل تقرير املكافآت فلقد مت عرضه بشكل منفصل عن هذا التقرير.
وفيما يلي بيان (باخلسائر) واألرباح وتوزيعها:
)(594,689

2016

صايف اخلسائر عام
األرباح املرحلة من العام املاضي
مجموع األرباح القابلة للتوزيع

4,976,545
4,381,856

توزع كما يلي:
 %1حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 % 2.5ضريبة دعم العمالة الوطنية
 %1الزكاة
مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة
 %20التوزيع النقدي على املساهمني
األرباح املرحلة للعام القادم

3,695,990
685,866

4,381,856

4,381,856

علي مراد بهبهاين
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير احلوكمة السنوي 2016
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تسعى شركة الكويت للتأمني ش.م.ك.ع إلى ترسيخ مبادئ احلوكمة ضمن بيئة االعمال اخلاصة بها مبا يحقق املتطلبات
الرقابية والتشريعية وكذلك مبا يضمن حماية حقوق جميع األطراف أصحاب املصالح.
يتضمن تقرير حوكمة الشركات يف شركة الكويت للتأمني على القواعد التالية وذلك بالتوافق مع تعليمات هيئة أسواق
املال-:
القاعده األول:

بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة

القاعدة الثانية:

التحديد السليم للمهام واملسؤوليات

القاعدة الثالثة:

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة:

ضمان نزاهة التقارير املالية

القاعده اخلامسة:

وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

القاعدة السادسة:

تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

القاعدة السابعة:

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

القاعدة الثامنة:

إحترام حقوق املساهمني

القاعدة التاسعة:

إدراك دور أصحاب املصالح

القاعدة العاشرة:

تعزيز وحتسني األداء

القاعدة احلادية عشر:

التركيز على املسؤولية االجتماعية
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
• نبذة عن ت�شكيل جمل�س الإدارة ،وذلك على النحو الآتي:
اتسم تشكيل مجلس إدارة شركة الكويت للتأمني بهيكل يتناسب مع طبيعة ونشاط الشركة ،مع مراعاة أن يكون غالبية
أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذين ،إذ يتألف املجلس من سبعة أعضاء غير تنفيذين ،ثالثة منهم أعضاء مستقلني.
يتكـون مجلـس إدارة الكويت للتأمني مـن سبعة أعضـاء تنتخبهـم اجلمعيــة العامـة للشركة ملـدة ثـالث سـنوات .حيث يتسم
هيكل مجلس إدارة وبصورة جماعية ،بالتنوع يف اخلبرات واملؤهالت واملعرفة يف قطاع التأمني ،متضمناً ذلك اإلملام
باجلوانب القانونية ،احلوكمة ،الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر .اإلدارة املالية واالقتصادية وكذلك جوانب التخطيط
االستراتيجي.
اجلدول أدناه يوضح املؤهالت واخلبرات العملية ألعضاء مجلس اإلدارة وتاريخ انتخابهم ،باإلضافة ملؤهالت أمني السر
وتاريخ تعيينه:

• نبذة عن ت�شكيل جمل�س الإدارة ،وذلك على النحو الآتي:
اإلسم

علي مراد يوســـــــــف بهبهاني

تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل)،
أمني سر

املؤهل العلمي واخلبرة العملية

ليسانس آداب لغة اجنليزية وتربية
رئيس مجلس عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية
اإلدارة غير تنفيذي عضو مجلس إدارة بنك اخلليج

ليسانس آداب لغة اجنليزية
نائب رئيس مجلس
عضو مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار
طالل محمد رضا يوسف بهبهاني
تنفيذي
غير
اإلدارة
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي
دكتوراة يف التأمني
عضو مجلس إدارة شركة إعادة التأمني الكويتية
عضو مجلس إدارة
د.علي حمــــــــد البحــــــــــــــر
املناصب السابقة:
مستقل
رئيس تنفيذي لشركة الكويت للتأمني
رئيس مجلس إدارة اإلحتاد الكويتي للتأمني
ماجستير اإلدارة العامة
عضو مجلس إدارة شركة الصقر للشحن
منـــــــــاف محمد احلمـــــــــــد
شركة مجموعة دلتا للمعدات التقنية
مستقل
شركة مجموعة أسنس خلدمات الطائرات
بكالوريوس هندسة ميكانيكية
عضو مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور لإلستثمار املالي
عبد الغني محمد صالح بهبهاني
غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي
بكالوريوس هندسة صناعية
رئيس مجلس إدارة شركة أالفكو
بـــــــراك عبد احملسن الصبيح عضو مجلس إدارة عضو إحتاد الصناعات الكويتية
مستقل
عضو يف جلنة التظلمات  -هيئة الشراكة بني القطاع
اخلاص والقطاع العام

تاريخ االنتخاب/
تعيني أمني السر
30/3/2016

30/3/2016

30/3/2016

30/3/2016

30/3/2016

12/4/2016
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براسانا داتاتراي هارديكــــــــار
خالد عبد العزيز سليمان
املريخي
أحمد شمالن البحـــــــــــــــــــر
مشاري عبد الرزاق النصف

عضو مجلس بكالوريوس يف كلية التجارة
إدارة
عضو مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي
غير تنفيذي عضو مجلس إدارة البنك األهلي املصري
عضو مجلس ماجستير يف إدارة األعمال
عضو مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات
إدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة السور للتمويل
بكالوريوس هندسة مدنية
أمني سر مجلس
نائب رئيس تنفيذي من  2001إلى إبريل 2016
اإلدارة
رئيس تنفيذي بالوكالة من إبريل 2016/9/15 - 2016
أمني سر مجلس بكالوريوس هندسة كهربائية -
اإلدارة
ماجستير إدارة أعمال  -تخصص متويل

السيد/أحمد شمالن البحر قدم إستقالته كرئيس تنفيذي بالوكالة وأمني سر مجلس اإلدارة إعتبارا من

30/3/2016

30/3/2016

من تاريخ

- 11/3/2014
11/8/2016

من تاريخ

11/8/2016
2016/9/15

• نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة ،وذلك من خالل البيان التالي:

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016
أوال :اجتماع املجلس السابق قبل اإلنتخابات:
إسم العضو

اجتماع رقم ( )1املنعقد يف تاريخ 15/2/2016

املرحوم محمد صالح بهبهاني (رئيس مجلس اإلدارة)
سليمان خالد الغنيم (نائب رئيس مجلس اإلدارة)

a

علي مراد بهبهاني (عضو مجلس اإلدارة )

a

فؤاد عبد الرحمن البحر (عضو مجلس اإلدارة)
طالل محمد رضا بهبهاني (عضو مجلس اإلدارة)

a

جاسم مصطفى بودي (عضو مجلس اإلدارة)

a

مناف محمد احلمد (عضو مجلس اإلدارة)

a

علي حمد البحر (عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي)

a

أحمد شمالن البحر (نائب الرئيس التنفيذي وأمني سر مجلس اإلدارة)

a
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ثانيا :إجتماعات مجلس اإلدارة املنتخب يف اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ
إسم العضو

:30/3/2016

اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
عدد
رقم ( )2املنعقد رقم ( )3املنعقد رقم ( )4املنعقد رقم ( )5املنعقد رقم ( )6املنعقد رقم ( )7املنعقد رقم ( )8املنعقد االجتماعات
يف تاريخ
قبل املجلس
يف تاريخ
يف تاريخ
يف تاريخ
يف تاريخ
يف تاريخ
يف تاريخ
 10/11/2016 11/8/2016املنتخب وبعدها
9/6/2016
2/5/2016
12/4/2016
30/3/2016
11/5/2016

)1علي مراد يوسف بهبهاني
(رئيس مجلس اإلدارة)

a

a

a

a

a

a

a

8

)2طالل محمد رضا يوسف بهبهاني
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

a

a

a

a

a

a

a

8

a

a

a

a

a

a

a

8

)4مناف محمد احلمد
(عضو مستقل)

a

a

a

a

6

)5عبد الغني محمد صالح بهبهاني
(عضو)

a

a

7

)3د.علي حمد البحر
(عضو مستقل)

)6براك عبد احملسن الصبيح
(عضو مستقل)
)7باراسانا داتاتراي هارديكار
(عضو)

a

)8خالد عبد العزيز سليمان
املريخي استقال 3/4/2016

a

)9أحمد شمالن البحر
(أمني سر)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

4

a

a

7
1

a

a

a

مشاري عبدالرزاق النصف
(أمني سر)

5

a
a

a

2

السيد/خالد املريخي قدم استقالته من املجلس بتاريخ  3/4/2016ودخل بديال عنه السيد/براك عبد احملسن الصبيح.
الدكتور /علي حمد البحر قدم إستقالته كرئيس تنفيذي إعتبارا من

.13/4/2016

• موجز عن كيفية تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�ضر اجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة.
إمياناً من شركة الكويت للتأمني بضرورة حفظ وتنسيق محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ،مت اعتماد الوصف الوظيفي
ألمني سر مجلس اإلدارة مبا يتضمن إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة
للسنة املنعقد فيها االجتماع ومبيناً به مكان اإلجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته ،وذلك باإلضافة إلى إعداد محاضر
باملناقشات واملداوالت مبا فيها عمليات التصويت التي متت وتبويبها وحفظها بطريقة سهل الرجوع إليها.
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
•نبذة عن كيفية قيام ال�شركة بتحديد �سيا�سة مهام ،وم�س�ؤوليات ،وواجبات كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية ،وكذلك ال�سلطات وال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية.
قامت الشركة خالل عام  2016بإعداد ومراجعة السياسات واللوائح واألوصاف الوظيفية التي توضح مسؤوليات ومهام
كل أفراد اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ومنها ما يلي:
 .1مت إعداد وصف وظيفي لكل عضو مجلس إدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية.
 .2إعادة هيكلة مصفوفة تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية.
.3مت مراجعة السياسات واللوائح التي حتدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل من مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية مبا يعكس التوازن يف الصالحيات والفصل يف السلطات بني كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• �إجنازات جمل�س الإدارة خالل عام 2016

إجنازات مجلس اإلدارة يف مجال تطبيق نظام حوكمة الشركات:
 .1اعتماد حزمة السياسات واللوائح احملدثة واخلاصة بتطبيق قواعد احلوكمة.
.2متابعة سير إجناز أعمال الشركة من خالل االجتماعات الدورية مع اإلدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال
الشركة من خالل حزمة من التقارير الدورية .
.3مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة مبا يتناسب مع الهيكل التنظيمي للشركة ،ومواكبة املمارسات
الرائدة واملطبقة عاملياً يف مجاالت احلوكمة.
.4إجراء تقييم ذاتي للحوكمة على مستوى الشركة وحتديد اجلوانب التي حتتاج إلى تطوير.
.5مراجعة التقارير الدورية وتوصيات جلنة التدقيق والترشيحات واملكافآت واملخاطر.
 .6إجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها وإجراء التقييم الذاتي لألعضاء.
 .7إعادة تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وإعادة توزيع املناصب داخل املجلس.
 .8إعادة تعيني رئيس تنفيذي للشركة.
 .9هيكلة الصالحيات املالية والتشغيلية للرئيس التنفيذي.
.10تفعيل نظام احلوكمة اخلاص بالشركة واعتماد دليل احلوكمة ،والتأكيد املستمر على حتديد املمارسات
السليمة للحوكمة على مستوى الشركة عن طريق مراجعة الوسائل التي تؤكد اتباع املعايير املهنية والقيم
املؤسسية من خالل ميثاق السلوك املهني وأخالقيات العمل.

15

•نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جمل�س الإدارة للجان متخ�ص�صة تتمتع بالإ�ستقاللية مع مراعاة ذكر
املعلومات عن كل جلنة
يف إطار الدور املتطور الذي ينهض به مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف والتخطيط االستراتيجي واحلوكمة وإدارة
املخاطر والضوابط الرقابية للشركة ،مت تشكيل اللجان املنبثقة عن املجلس للقيام بأعمالها بكفاءة وفعالية ،وتتمثل تلك
اللجان مبا يلي:

مجلس اإلدارة

جلنة التدقيق

جلنة املخاطر

جلنة الترشيحات و املكافآت

 .1جلنة التدقيق
حرصاً من مجلس اإلدارة على أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة وسالمة املمارسات احملاسبية والتدقيق
والرقابة الداخلية مت تشكيل جلنة التدقيق املنبثقة عن املجلس بتاريخ  2مايو  ، 2016بشكل يتوافق مع املتطلبات الرقابية
والتنظيمية.
تقوم اللجنة بدورها الرقابي واملتمثل يف مساندة مجلس اإلدارة يف الرقابة واإلشراف على كفاءة واستقاللية عمليات
التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي للشركة باإلضافة إلى اإلشراف على إعداد البيانات املالية الدورية وتقارير
مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
مهام و�إجنازات اللجنة خالل عام 2016

 .1التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة على تعيني مدير التدقيق الداخلي وحتديد أتعابه.
 .2مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي.
 .3مراجعة الوصف الوظيفي واملهام واملسؤوليات اخلاصة بإدارة التدقيق الداخلي.
 .4مراجعة البيانات املالية املرحلية والتوصية ملجلس اإلدارة باعتمادها.
 .5مراجعة دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.
 .6مراجعة خطة عمل إدارة التدقيق الداخلي.
 .7طلب إعداد تقرير يتضمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبق داخل الشركة من مكتب تدقيق ُمستقل.
 .8اعداد تقرير جلنة التدقيق متهيدا لتالوته يف اجلمعية العامة.
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�أع�ضاء اللجنة
اإلسم

تصنيف العضو

تاريخ االنتخاب/
تعيني أمني السر

املؤهل العلمي واخلبرة العملية

د.علي حمد البحر

رئيس اللجنة

دكتوراة يف التأمني

30/3/2016

براك عبد احملسن الصبيح

عضو

بكالوريوس هندسة صناعية

12/4/2016

براسانا داتاتراي هارديكار

عضو

بكالوريوس يف كلية التجارة

30/3/2016

• نبذة عن اجتماعات جلنة التدقيق ،وذلك من خالل البيان التايل:

أوال اجتماع املجلس السابق قبل اإلنتخابات

اجتماع رقم ( )1املنعقد يف 15/2/2016

إسم العضو
جاسم مصطفي بودي – رئيس اللجنة

a
a
a
a

سليمان خالد الغنيم – عضو
طالل محمد رضا بهبهاني – عضو
أحمد شمالن البحر – أمني سر مجلس اإلدارة

اجتماعات جلنة التدقيق  -أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2016واملنتخب بتاريخ

إسم العضو

 )2براك عبد احملسن الصبيح (عضو)
 )3باراسانا داتاتراي هارديكار (عضو)
)4أحمد شمالن البحر (الرئيس التنفيذي
بالوكالة وأمني سر مجلس اإلدارة)
 )5مشاري عبد الرزاق النصف (أمني سر)

اجتماع
رقم ()5
عدد
املنعقد يف
االجتماعات
تاريخ

اجتماع
رقم ()2
املنعقد يف
تاريخ

اجتماع
رقم ()3
املنعقد يف
تاريخ

اجتماع
رقم ()4
املنعقد يف
تاريخ

19/10/2016

10/11/2016

a
a
a

a
a

a
a
a

a

a

a

4/5/2016

 )1د.علي حمد البحر (رئيس اللجنة)

30/3/2016

8/8/2016

4
2

a

4
2

a

a

2

 .2جلنة املخاطر
حرصاً من مجلس اإلدارة على حتسني اإلشراف الفعال للمجلس على املعامالت الهامة بالشركة مت تشكيل جلنة
املخاطر املنبثقة عن املجلس ملدة ثالث سنوات ،حيث مت حتديد مسؤوليات ومهام اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من
خالل إعداد واعتماد الئحة جلنة املخاطر .وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها قبل تاريخ التطبيق الرسمي ملنظومة احلوكمة
وفقا لالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال اميانا بأهمية دور هذه اللجنة.
يف ظل إعادة انتخاب مجلس اإلدارة مت إعادة تشكيل اللجنة حيث عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل العام وقد مت
إعادة هيكلة اعمال اللجنة منذ بداية الربع الثالث من عام ( 2016التطبيق الرسمي ملنظومة احلوكمة وفقا لالئحة
التنفيذية لهيئة أسواق املال) كما قامت اللجنة باعتماد تعيني جهة استشارية متخصصة ومستقلة ملساندة إدارة املخاطر
على مستوى الشركة .
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تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة املجلس يف القيام مبسؤولياته جتاه إدارة املخاطر من خالل تقييم ومتابعة إطار املخاطر
ونزعة املخاطر واستراتيجية املخاطر التي تتوافق مع استراتيجية الشركة.

مهام و�إجنازات اللجنة خالل العام
 .1مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر.
 .2مراجعة الوصف الوظيفي واملهام واملسؤوليات اخلاصة بإدارة املخاطر.
 .3مراجعة سياسات إدارة املخاطر.
 .4مراجعة اإلطار العام لتقييم وإدارة املخاطر
 .5التوصية بإعداد استراتيجية املخاطر ونزعة املخاطر وعرضها على اللجنة يف بداية عام .2017
أعضاء جلنة املخاطر
تصنيف العضو

اإلسم

تاريخ االنتخاب/
تعيني أمني السر

املؤهل العلمي واخلبرة العملية

براسانا داتاتراي هارديكار

رئيس اللجنة

بكالوريوس يف كلية التجارة

30/3/2016

د.علي حمد البحر

عضو

دكتوراة يف التأمني

30/3/2016

براك عبد احملسن الصبيح

عضو

بكالوريوس هندسة صناعية

12/4/2016

• نبذة عن اجتماعات جلنة املخاطر ،وذلك من خالل البيان التالي:

أوال اجتماع املجلس السابق قبل اإلنتخابات
اجتماع رقم ( )1املنعقد يف 15/2/2016

إسم العضو
جاسم مصطفي بودي – رئيس اللجنة

a
a
a

سليمان خالد الغنيم  -عضو
طالل محمد رضا بهبهاني  -عضو
أحمد شمالن البحر – الرئيس التنفيذي بالوكالة وأمني سر
مجلس اإلدارة

اجتماعات جلنة املخاطر  -ملجلس اإلدارة واملنتخب بتاريخ

a

30/3/2016

اجتماع رقم
( )2املنعقد
يف تاريخ

اجتماع رقم
( )3املنعقد
يف تاريخ

4/5/2016

19/10/2016

 )1باراسانا داتاتراي هارديكار (رئيس اللجنة)

a

a

2

 )2د.علي حمد البحر (عضو)

a

a

2

 )3براك عبد احملسن الصبيح (عضو)

a

a

2

إسم العضو

عدد
االجتماعات
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 .3جلنة الترشيحات واملكافآت
حرصاً من مجلس اإلدارة على أداء دوره يف وضع معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وآلية تقييم املكافآت ،مت تشكيل
جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة عن مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات.
تتحمل اللجنة مسؤولية تقدمي توصيات بتعيني أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة االنتخاب يف اجلمعية العامة ،هذا
باإلضافة إلى عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة .كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم مكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لألهداف طويلة األجل اخلاصة بالشركة.

مهام و�إجنازات اللجنة خالل العام
 .1وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .2مراجعة معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة والتوصية باعتمادها.
 .3مراجعة آلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،والتوصية باعتمادها.
 .4إعداد أوصاف وظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .5إجراء مقابالت شخصية للمرشحني مبناصب اإلدارات العليا ،والتوصية بتعيني أصحاب الكفاءات.
 .6القيام باجراءات التقييم الذاتي العضاء مجلس اإلدارة .
 .7مراجعة االطار العام للمكافآت واملزايا املتعلقة باعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• نبذة عن اجتماعات جلنة الترشيحات واملكافآت  -السابقة النتخاب مجلس اإلدارة  ،وذلك من خالل البيان التالي:

أوال :اجتماع املجلس السابق قبل اإلنتخابات
إسم العضو

اجتماع رقم ( )1املنعقد يف 15/2/2016

مناف محمد احلمد

a
a

علي مراد يوسف بهبهاني
فؤاد عبد الرحمن البحر
أحمد شمالن البحر  -أمني السر

a

ثانيا  :اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت اجلديدة بعد �إنتخاب املجل�س اجلديد يف 30/3/2016

إسم العضو
علي مراد يوسف بهبهاني
مناف محمد أحمد احلمد
عبد الغني محمد صالح بهبهاني
أحمد شمالن البحر  -أمني سر اللجنة

اجتماع رقم ( )2املنعقد يف تاريخ 3/7/2016

a
a
a
a
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•موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح لأع�ضاء جمل�س الإدارة احل�صول على املعلومات والبيانات ب�شكل
دقيق ويف الوقت املنا�سب .
حرصاً من مجلس إدارة الشركة على ضمان توفير كافة املعلومات والبيانات املطلوبة بشكل دقيق ويف الوقت املناسب مت
إعتماد مصفوفة التقارير اخلاصة بالشركة مبا يحدد مسؤوليات اإلعداد واملراجعة واالعتماد والدورية التي تتيح ألعضاء
مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب.

القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
• نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
التزاماً من الشركة بتعليمات هيئة أسواق املال ،مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت لتقدمي توصيات بتعيني أعضاء
مجلس اإلدارة وإعادة االنتخاب يف اجلمعية العامة ،هذا باإلضافة إلى عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس
اإلدارة .كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لألهداف االستراتيجية
طويلة األجل اخلاصة بالشركة.
حتدد الالئحة اخلاصة بلجنة الترشيحات واملكافآت جميع شروط ومتطلبات تشكيل اللجنة وفقا لقواعد احلوكمة
اخلاصة بهيئة أسواق املال من حيث شروط العضوية ومدة العضوية وكل املتطلبات األخرى.

• تقرير املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
أو ًال  :نظام املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
تتبع شركة الكويت للتأمني إطار محكم الحتساب املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،حيث
يتسم إطار املكافآت مببدأ تكافؤ الفرص والشفافية معتمداً بذلك على ربط املكافآت واحلوافز مبستويات تقييم
األداء على مستوى الشركة ككل وكذلك على مستوى أداء األفراد .كما حترص الشركة على تبني املمارسات الرائدة يف
ربط املكافآت مبستويات األداء املؤسسي على املدى الطويل وذلك بربط األداء بإجناز األهداف االستراتيجية للشركة
ومستويات التعرض للمخاطر.

ثاني ًا :تفصيل املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا ،وحتليل
لشرائح املكافآت.
أ .املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:
لم يتم توزيع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة و ذلك ألن نتائج أعمال الشركة ال تسمح بالتوزيع.

ب .مكافآت جلان مجلس اإلدارة:
شريحة املكافآت الثابتة
دينار كويتي

شريحة املكافآت املتغيرة
دينار كويتي

إجمالي املكافآت واملزايا السنوية
دينار كويتي

صفر

 98,000د.ك

 98,000د.ك
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ج.مكافأة نائب رئيس مجلس اإلدارة بلغت  14,500د.ك و ذلك نظير قيامه باإلشراف العام و املتابعة على أعمال
تنفيذية في الشركة.
د .املكافآت املمنوحة لإلدارة التنفيذية وتشمل الرئيس التنفيذي و مساعدي الرئيس التنفيذي:
شريحة املكافآت الثابتة
دينار كويتي

شريحة املكافآت املتغيرة
دينار كويتي

إجمالي املكافات واملزايا السنوية
دينار كويتي

261,030

 49,025د.ك

 310,055د.ك

ثالث ًا :قيم املكافآت املمنوحة للرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى املبالغ من الشركة ،مضاف ًا
إليهم املدير املالي.
شريحة املكافآت الثابتة
دينار كويتي

شريحة املكافآت املتغيرة
دينار كويتي

إجمالي املكافآت واملزايا السنوية
دينار كويتي

 285,030د.ك

 55,025د.ك

 340,055د.ك

رابع ًا :أية مكافآت أخرى مت منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.
(ال ينطبق)
خامس ًا  :أية انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
جتدر اإلشارة أنه ال يوجد أي انحرافات جوهرية.
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير املالية
• التعهدات الكتابية من قبل كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة.
حرصاً من مجلس إدارة شركة الكويت للتأمني على ضمان نزاهة التقارير املالية قامت اإلدارة التنفيذية بالتعهد ملجلس
اإلدارة كتابياً بأن التقارير املالية مت عرضها بصورة سليمة وعادلة وإنها تستعرض كافة اجلوانب املالية للشركة وفق

معايير احملاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ،كما أن التقرير السنوي املرفوع للمساهمني من مجلس اإلدارة يتعهد
بسالمة ونزاهة البيانات املالية أيضاً ،وذلك تعزيزاً لعملية املساءلة سوا ًء مساءلة اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة ،أو

مساءلة مجلس اإلدارة من قبل املساهمني.

• نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة التدقيق.
التزاماً من شركة الكويت للتأمني بتعليمات هيئة أسواق املال ،مت تشكيل جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة لتتولى
مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة يف أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة وسالمة املمارسات احملاسبية

والتدقيق والرقابة الداخلية وإطار عمل إدارة املخاطر والتقارير املالية واإلطار العام للحوكمة اخلاص بالشركة ،باإلضافة

إلى عالقة الشركة مع املدققني اخلارجيني.

جتدر اإلشارة بأنه مت حتديد دور ومسؤولية اللجنة وكافة الشروط املتعلقة بتشكيلها بالئحة جلنة التدقيق املعتمدة من

مجلس اإلدارة.

•يف حال وجود تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة ،يتم ت�ضمني بيان يف�صل ويو�ضح
التو�صيات وال�سبب �أو الأ�سباب من وراء قرار جمل�س الإدارة عدم التقيد بها.
التزاماً بأعلى معايير الشفافية وضعت الشركة اآللية التي تُتيح يف حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات
مجلس اإلدارة ،خاصة عندما يرفض مجلس اإلدارة اتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق مبراقبي احلسابات اخلارجيني

أو/واملدقق الداخلي ،حيث يلتزم مجلس إدارة الشركة ويف حال وجود أي تعارض ،بأن يتضمن تقرير احلوكمة اخلاص به

بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.

يرجى العلم بأنه ال يوجد أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة خالل عام .2016

• الت�أكيد على ا�ستقاللية وحيادية مراقبي احل�سابات اخلارجيني.
حرصاً من مجلس اإلدارة على احلد من حاالت تعارض املصالح احملتملة قامت جلنة التدقيق املنبثقة عن املجلس بالتأكد
من استقاللية وحيادية مراقبي احلسابات اخلارجيني ،عن طريق وضع املعايير واألسس لتقييم استقالليته ،وذلك حتى

يتسنى لها تقدمي التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني وإعادة تعيني مراقبي احلسابات أو تغييرهم.
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القاعدة اخلامسة
وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
• بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل �إدارة /مكتب/وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر.
إمياناً من الشركة بضرورة توافر إدارة مستقلة إلدارة املخاطر ،قام مجلس اإلدارة باملوافقة على تعيني مسؤول إلدارة
املخاطر للقيام بقياس ومتابعة واحلد من كافة أنواع املخاطر التي تواجه الشركة ،كما وافق املجلس على تعيني جهة

استشارية متخصصة ومستقلة لتوفير الدعم الفني ملسؤول إدارة املخاطر.

تتمتع إدارة املخاطر باالستقاللية التامة عن طريق تبعيتها املباشرة إلى مجلس اإلدارة ،حيث يتبني ذلك بوضوح من خالل

الهيكل التنظيمي املعتمد من مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى الوصف الوظيفي ملسؤول إدارة املخاطر والذي يوضح جليا
املهام املوكلة إليه ،واحلرص على عدم إناطة أي مهام من أنشطة الشركة التشغيلية إلدارة املخاطر ،لتمكينهم من القيام

بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.

• نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر.
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عنه ،حيث حرص على استيفاء متطلبات هيئة أسواق
املال ،فعلى سبيل املثال ال احلصر ،راعى بتشكيله بأن ال يكون رئيس املجلس عضواً يف تلك اللجنة ،ومت حتديد مهامها

ومسؤولياتها ومدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ضمن الئحة جلنة املخاطر املعتمدة من املجلس.

تهدف اللجنة إلى حتسني اإلشراف الفعال للمجلس من خالل توليها املهام املتعلقة بكافة نواحي إدارة املخاطر ،مبا يف
ذلك ،مساعدة مجلس اإلدارة على حتديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول يف الشركة ،والتأكد من عدم جتاوز الشركة

لهذا املستوى من املخاطر.

• موجز يو�ضح �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
يسعى مجلس اإلدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية الالزمة حلماية عمليات الشركة ،وكذلك
التحقق من اإللتزام بتلك النظم ،باإلضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير احلماية الالزمة للشركة جتاه أية
مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية وقد حرصت الشركة على أن يكون لديها أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع
أنشطة الشركة ،حيث أنشأت الشركة إدارات رقابية مستقلة منها إدارة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر وجميعها تتبع
مجلس اإلدارة.

• بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل �إدارة /مكتب/وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي.
التزاماً من الشركة بتعليمات هيئة أسواق املال ،قامت الشركة بتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي التي تتمتع باالستقاللية

التامة حيث تتبع اإلدارة إلى جلنة التدقيق وبالتبعية ملجلس اإلدارة ،كما أن مجلس اإلدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات
إدارة التدقيق الداخلي .كما أن إدارة التدقيق الداخلي تلتزم بالعمل على تطبيق خطة التدقيق اخلاصة بها وتستعني

بإحدى اجلهات االستشارية املستقلة لتقدمي خدمات التدقيق الداخلي املساندة للشركة.
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القاعدة السادسة
تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية
• موجز عن ميثاق العمل الذي ي�شتمل على معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية.
تعتبر النزاهة والتميز واملساءلة واإلحترام من املبادئ األساسية الراسخة يف ميثاق العمل ،حيث قامت الشركة باعتماد
ميثاق عمل يشتمل على أفضل املمارسات والسلوكيات املهنية يف هذا املجال حرصا منها على حتقيق مصلحة الشركة

ومصلحة املساهمني ومصلحة أصحاب املصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط ،باإلضافة إلتاحة الفرصة

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه.

وقد حرصت الشركة على إعداد حزمة من السياسات واإلجراءات التي تكفل عدم استغالل أصول وموارد الشركة

لتحقيق مصالح شخصية نلخص منها ما يلي:

املعامالت مع الأطراف ذات عالقة
توضح سياسة املعامالت مع أطراف ذات عالقة املبادئ اإلرشادية حول سبل إجراء وإدارة املعامالت مع األطراف ذات

عالقة سواء أكانت تلك املعامالت بني الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية واملوظفني.

ال�سرية و�أمن املعلومات
يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفون باحلفاظ على سرية املعلومات والبيانات املتعلقة بالشركة حيث وضعت
السياسات واإلجراءات الكفيلة بعدم تسرب أي معلومات داخلية ممكن من شأنها أن تضر مبصلحة املتعاملني مع الشركة.

�سيا�سة الإبالغ عن املخالفات
إن سياسة اإلبالغ عن املخالفات توفر مناخاً للعمل يتسم بالتعاون والشفافية جلميع املوظفني .حيث تتيح ملوظفي الشركة
بنقل مخاوفهم بشأن أية مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكيات غير سليمة إلى مجلس اإلدارة ،وتتم تلك اإلجراءات

ضمن إطار يضمن حماية املوظف وتوفير التحقيق الالزم واإلشراف على تلك اإلجراءات.

• موجز عن ال�سيا�سات والآليات ب�ش�أن احلد من حاالت تعار�ض امل�صالح.
حرصاً من الشركة على القضاء على أي من حاالت تعارض املصالح احملتملة قامت الشركة بإعداد سياسة تعارض
املصالح التي تضع التوجيهات للتحديد واإلبالغ وإعداد التقارير واإلفصاح واملنع أو وضع القيود الصارمة لتضارب

املصالح احملتمل ،كما قامت بوضع اإلجراءات املناسبة الكتشاف حاالت تعارض املصالح اجلوهرية والتعامل معها بشكل

فعال ،والتأكد من أن مجلس اإلدارة يقوم بالتعامل مع حاالت تعارض املصالح القائمة واحملتملة واملتوقعة وأن كافة

القرارات يتم اتخاذها مبا يحقق مصالح الشركة.
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب
• موجز عن تطبيق �آليات العر�ض والإف�صاح الدقيق وال�شفاف التي حتدد جوانب وجماالت وخ�صائ�ص الإف�صاح
تتبع الشركة سياسات وإجراءات اإلفصاح والشفافية حيث تتبنى مصفوفة افصاح تغطي كافة البيانات والواجب اإلفصاح
عنها الى هيئة أسواق املال واألطراف األخرى أصحاب املصالح بالشركة  .ويوفر املوقع االلكتروني للشركة منفذاً واضحاً
وسه ً
ال لكافة املتعاملني مع الشركة وكذلك املساهمني والعموم للحصول على املعلومات الكاملة والدقيقة واملفصح عنها

أيضا .وتتضمن فئات اإلفصاح ما يلي :

• اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية
• اإلفصاح عن كبار املالك  %5 -فاكثر
• اإلفصاح عن املصالح
• اإلفصاح عن قائمة األشخاص املطلعني وحتديثها
• اإلعالنات األخرى

• نبذة عن تطبيق متطلبات �سجل �إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
حتتفظ الشركة وبعهدة أمني سر مجلس اإلدارة بسجل ينظم إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حيث

يحدث السجل بصورة دورية.

• بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل وحدة تنظيم �ش�ؤون امل�ستثمرين
حرصاً من الشركة على اإللتزام بتوفير كافة املعلومات للمستثمرين احلاليني واحملتملني ،أنشأت الشركة وحدة تنظيم

شؤون املستثمرين ،وهي وحدة تتمتع باالستقاللية عن طريق تبعيتها للرئيس التنفيذي ،وهي وحدة مسؤولة عن حتديد
البيانات الرئيسية الواجب توفيرها ملساهمي الشركة احلاليني واملستثمرين املرتقبني ويكمن يف التعامل مع هؤالء

املساهمني واملستثمرين ،وتقدمي كافة البيانات واملعلومات اخلاصة بنشاط الشركة ومركزها املالي يف الوقت املناسب.

•نبذة عن كيفية تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها ب�شكل كبري يف عمليات
الإف�صاح
حرصاً من الشركة على التواصل مع أكبر عدد من املساهمني واملستثمرين وأصحاب املصالح ،عملت شركة الكويت
للتأمني على إنشاء قسماً مخصصاً على املوقع اإللكتروني للشركة للحوكمة ،حيث يتم عرض كافة املعلومات والبيانات

احلديثة التي تساعد املساهمني واملستثمرين احلاليني واحملتملني على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة .كما تعمل

الشركة على حتديث وتطوير عمليات اإلفصاح بشكل دوري.
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق املساهمني
•موجز عن تطبيق متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للم�ساهمني ،وذلك ل�ضمان العدالة وامل�ساواة بني
كافة امل�ساهمني
يعد ضمان حقوق املساهمني من أهم املتطلبات التي نصت عليها قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون الشركات ،وسعياً
من الشركة لإللتزام بتوفير أعلى معايير الشفافية واملساواة يف جميع املعامالت احلالية أو احملتملة للمساهمني ،قامت

الشركة بإعداد سياسة تضمن حتديد وحماية حقوق املساهمني مبا يتوافق مع النظام األساسي للشركة وسياساتها

ولوائحها الداخلية واإلجراءات والضوابط الالزمة ،وذلك لضمان ممارسة جميع املساهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة
واملساواة ،ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة .كما تسعى الشركة إلى معاملة

جميع املساهمني املالكني لذات النوع من األسهم بالتساوي والعدالة ودون متييز.

•موجز عن �إن�شاء �سجل خا�ص يحفظ لدى وكالة املقا�صة ،وذلك �ضمن متطلبات املتابعة امل�ستمرة للبيانات
اخلا�صة بامل�ساهمني
تسعى الشركة إلى املتابعة املستمرة لكل ما يتعلق ببيانات املساهمني ،فعليه قامت بإنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ

لدى املقاصة ،تقيد فيه أسماء املساهمني وجنسياتهم ومواطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم ،ويتم التأشير عليه بأي
تغييرات تطرأ على البيانات املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من بيانات ويحق لكل ذي شأن أن يطلب

من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

• نبذة عن كيفية ت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة والت�صويت يف االجتماعات اخلا�صة بجمعيات ال�شركة
حرصاً من الشركة على تسهيل وتوضيح دور املساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة ،مت إعداد آلية التصويت واملشاركة

يف اجتماعات اجلمعية العامة مبا يوضح أنه يحق للمساهمني خالل هذه االجتماعات التصويت على قراراتها ويعد
حقاً أصي ً
ال لكافة املساهمني دون النظر إلى اختالف مستوياتهم ،كما هو منصوص عليه ضمن النظام األساسي وعقد
التأسيس وسياسة احترام حقوق املساهمني ،وتنظيم االجتماعات العامة للمساهمني حتى تتيح للمساهمني املشاركة
الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال .كما أن الشركة حرصت على أن

تتيح للمساهمني حق االطالع على كافة البيانات الواردة يف السجل اخلاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
اإلدارة التنفيذية.
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب املصالح
• نبذة عن النظم وال�سيا�سات التي تكفل احلماية واالعرتاف بحقوق �أ�صحاب امل�صالح
التزاماً من الشركة باالعتراف وحماية حقوق أصحاب املصالح قامت الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب املصالح
ومت تصميم هذه السياسة بهدف ضمان احترام وحماية حقوق أصحاب املصالح وفقاً للقوانني والتعليمات الصادرة عن
اجلهات الرقابية ذات الصلة.
إن الهدف من سياسة حقوق أصحاب املصالح هو ضمان احترام حقوق أصحاب املصالح كما هو منصوص عليه يف
القوانني واللوائح ذات الصلة وحمايتها من قبل الشركة.
كما قامت الشركة بحماية حقوق جميع أصحاب املصالح وتوفير االستقرار واالستدامة الوظيفية من خالل أدائها املالي
اجليد .ومت حتديد األطراف الذين مت اعتبارهم مبثابة أصحاب مصالح يف الشركة من خالل السياسة ومت وضع املبادئ
التوجيهية حول كيفية حماية هذه احلقوق.

• نبذة عن كيفية ت�شجيع �أ�صحاب امل�صالح على امل�شاركة يف متابعة �أن�شطة ال�شركة املختلفة
سعياً من مجلس اإلدارة اجتاه مسؤليته الرئيسية حلماية حقوق أصحاب املصالح ،مت حتديد أصحاب املصالح يف الشركة
كالتالي:

×املساهمني :مت وضع سياسة حماية حقوق املساهمني كما هو منصوص عليه يف القانون والتعليمات ذات الصلة
وكجزء من إطار عمل احلوكمة اخلاص بالشركة ،هذا باإلضافة إلى التواصل الفعال مع املساهمني للتعرف على
وجهات نظرهم حول مختلف األمور التي تخص الشركة.
×اجلهات الرقابية :تلتزم الشركة بالقوانني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق املال ووزارة
التجارة والصناعة وأي جهات رقابية أخرى ذات صلة؛ كما حترص بشكل مستمر على التأكد من وجود عالقة
جيدة بكافة اجلهات الرقابية واحملافظة على تلك العالقة ،والتعاون التام مع هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية
ذات الصلة أثناء عمليات التفتيش وكذلك تقدمي املعلومات والبيانات ،وتقدمي الدفاتر والسجالت واألدوات التي
يطلبها ممثلي اجلهات الرقابية ،وتقدمي كافة البيانات واملعلومات واإلحصاءات التي تطلبها هيئة أسواق املال
واجلهات الرقابية ذات الصلة.
×العمالء :تتولى الشركة مهمة توفير أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئها ،باإلضافة إلى حرصها الدائم على
متابعة اقتراحات العمالء والشكاوى اخلاصة بهم؛ هذا إلى جانب حتسني التواصل مع العمالء من خالل ابتكار
وسائل اتصال حديثة لإلتاحة للعمالء فرصة الوصول إلى الدعم بشكل يسير ويف أي وقت ،باإلضافة إلى تبني
مبدأ املشاركة والشفافية مع العمالء عن طريق أخذ آرائهم واقتراحاتهم قبل إصدار أي منتج أو مشروع جديد
تنوي الشركة طرحه يف السوق ،حيث يتم رصد وحتليل تلك املالحظات وتقدميها بتقرير ألصحاب القرار التخاذ
ما فيه مصلحة العمالء.
×املوظفني :حترص الشركة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي الشركة ،وينصب تركيز
الشركة على توفير فرص التطور املهني وتقدمي البرامج التدريبية الالزمة وتوجيه جهود التوظيف إلى تعيني
وتدريب أفضل العمالة الوطنية.
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القاعدة العاشرة
تعزيز وحتسني األداء
•موجز عن تطبيق متطلبات و�ضع الآليات التي تتيح ح�صول كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
على برامج ودورات تدريبية ب�شكل م�ستمر.
حرصاً من شركة الكويت للتأمني على تنمية مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،قامت الشركة بتطوير
آليات تختص باجلوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،إذ حرص مجلس اإلدارة على اعتماد

برامج تعريفية لألعضاء احلديثني وذلك لضمان متتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها ،ومن أهم املواضيع

التي مت تدريب وتعريف املجلس ما يلي :

• مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
• احلوكمة
• إدارة املخاطر

• نبذة عن كيفية تقييم �أداء جمل�س الإدارة ككل ،و�أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
قامت الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري ،وذلك من
خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط مبدى حتقيق األهداف االستراتيجية للشركة وكفاية نظم الرقابة

الداخلية .حيث مت خالل العام القيام باجراءات التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة واملجلس وجلانه كما تضمنت نتائج

التقييم الذاتي خطة لتطوير أعمال املجلس وحتديد جوانب التطوير والتدريب الالزمة لألعضاء خالل عام

2017

•نبذة عن جهود جمل�س الإدارة بخلق القيم امل�ؤ�س�سية ( )Value Creationلدى العاملني يف ال�شركة ،وذلك من
خالل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وحت�سني معدالت الأداء.
سعياً من مجلس اإلدارة إلى خلق القيم داخل الشركة وذلك على املدى القصير واملتوسط والطويل ،وعليه ،اعتمد مجلس
اإلدارة ميثاق سلوكيات العمل والذي يؤكد وجود وسائل التباع تلك املمارسات وااللتزام بأعلى معايير املهنية والقيم

املؤسسية ،كما سعى املجلس إلى ربط مدى االلتزام بالقيم املؤسسية مع معدالت تقييم أداء موظفي الشركة وذلك لضمان

حتقيق أهداف االستراتيجية اخلاصة بالشركة.
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القاعدة احلادية عشر
التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية
• موجز عن و�ضع �سيا�سة تكفل حتقيق التوازن بني كل من �أهداف ال�شركة و�أهداف املجتمع
حرصاً من شركة الكويت للتأمني على مسؤوليتها اجتاه املجتمع والعاملني فيها ،قامت الشركة باعتماد سياسة تكفل

حتقيق أهداف الشركة وأهداف املجتمع ،وتعتبر الشركة ملتزمة مبوائمة قيمها واستراتيجية أعمالها مع االحتياجات
االجتماعية واالقتصادية ،يف حني تقدم الشركة للمجتمع الدعم الالزم لتحقيق فوائد األعمال والفوائد االجتماعية على

املدى الطويل وضمان استمرارية أعمال الشركة بشكل يقلل من اآلثار الضارة على املجتمع والبيئة .وقد وضعت الشركة
مرتكزات إطار العمل الفعال للمسؤولية االجتماعية ومنها املسؤوليات اجتاه املجتمع ،املسؤوليات البيئية ،مسؤوليات اجتاه

فئات املجتمع املختلفة ،مشاركة أصحاب املصالح ،تطوير املوظفني.

كما تعمل الشركة على زيادة درجة الوعي باملسؤولية االجتماعية عند املوظفني وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك
املوظفني بأهمية برامج املسؤولية االجتماعية ووجود ما يكفل إملام للعاملني لدى الشركة بأهداف املسؤولية االجتماعية

التي تنفذها الشركة وبشكل مستمر مبا يساهم يف االرتقاء مبستوى أداء الشركة.

•نبذة عن الربامج والآليات امل�ستخدمة والتي ت�ساعد على �إبراز جهود ال�شركة املبذولة يف جمال العمل
االجتماعي:
حرصت الشركة خالل العام على القيام بتنفيذ مشروع تطوير ودعم العمالة الوطنية كجزء من مسؤوليتها االجتماعية
ومتثل ذلك يف القيام بالعديد من ورش العمل والدورات التدريبية للكوادر الوطنية حديثي التخرج يف العديد من

املوضوعات الفنية التي تهدف الى تدريب وزيادة كفاءة تلك الكوادر ومن أهم املوضوعات التي تناولتها تلك البرامج

التطويرية :

• حوكمة الشركات
• إدارة املخاطر
• ورش العمل الفنية حول إدارة عمليات التأمني
كما حرصت الشركة خالل العام على التنسيق مع العديد من اجلامعات يف دولة الكويت الستقطاب الكوادر الوطنية

املتميزة أكادمييا لتوفير فرص وظيفية تتبع البرامج التطويرية والتدريبية للكوادر الوطنية.
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بـ ـ ـيـ ـ ــان المـ ـ ــرك ـ ـ ــز المـ ـ ــالي
كما يف  31ديسمبر 2016
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

املوجودات
ممتلكات ومعدات
استثمار عقاري
قروض بضمان وثائق التأمني على احلياة
استثمارات متاحة للبيع
مستحق من شركات تأمني وإعادة تأمني
حصة معيدي التأمني يف احتياطي تعويضات حتت التسوية
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
ودائع ثابتة لدى البنوك
النقد والنقد املعادل
مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
أسهم خزينة
احتياطي التغير يف القيمة العادلة
أرباح مرحلة
مجموع حقوق امللكية
املطلوبات
احتياطيات فنية
دائنو تأمني وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى شركات تأمني وإعادة تأمني
مجموع املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

إيضاح
3

2016

2015

1,363,077

1,509,118

29,780

29,780

260,300

290,078

62,062,079

63,393,170

4,825,848

5,178,261

30,365,962

29,555,834

5

7,909,585

7,418,056

6

42,342,492

40,281,259

7

4,531,309

153,690,432

3,031,201

150,686,757

8

19,404,000

19,404,000

8

9,702,000

9,702,000

8

17,500,000

17,500,000

9

)(3,007,575

)(3,007,575

10,974,504

5,233,164

4,381,856

8,672,535

4

58,954,785

57,504,124

10

76,522,322

75,366,577

11

10,219,640

10,702,841

7,993,685

7,113,215

94,735,647

153,690,432

93,182,633

150,686,757

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

علي مراد بهبهاني

طالل محمد رضا بهبهاني

سامي شريف

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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بـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ــدخـ ـ ــل

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر

2016

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

اإليرادات
إجمالي األقساط املكتتبة
حصة معيدي التأمني
صايف األقساط املكتتبة
التغير يف احتياطي أخطار سارية
األقساط املكتسبة
عموالت مستلمة
إيرادات االستثمارات
إيرادات أخرى

إيضاح

37,040,510

37,148,558

()17,308,219

)(17,573,131

()113,823

260,279

19,732,291

12

19,618,468
3,056,255

3,312,775

4,529,289
28,058,360

4,137,407
988,676

28,274,564

()9,104,542

)(11,012,353

()1,799,319

)(1,689,483

()712,120

)(697,682

()268,802

)(232,191

()3,443,847

)(3,419,261

()4,438,635

)(4,506,054

()100,303

15,005

()19,867,568

8,190,792

)(21,542,019

6,732,545

()8,785,481

)(734,088

-

)(56,000

()594,689

5,998,457

-

)(59,985

-

)(136,771

-

)(54,708

)(594,689

5,690,993

)(3.22

30.69

13

19,575,427
19,835,706

854,348

املصروفات
صايف التعويضات املتكبدة
التغير يف املال االحتياطي لتأمينات احلياة
تأمينات احلياة  -انتهاء أجل
تأمينات احلياة  -وثائق مت تصفيتها
عموالت مدفوعة
مصاريف عمومية وإدارية
حقوق املشتركني
الربح قبل املخصصات واالستقطاعات الضريبية واملكافآت
خسارة االنخفاض يف القيمة الستثمارات يف أوراق مالية
(اخلسارة)  /الربح قبل الضرائب واملكافآت
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
ضريبة الزكاة
مجموع االستقطاعات الضريبية واملكافآت
صايف (خسارة) /ربح السنة
(خسارة)  /ربحية السهم (فلس)

2016

2015

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

)(307,464
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2016

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

صايف (خسارة) /ربح السنة

2016

2015

)(594,689

5,690,993

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود ميكن أعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل

التغيرات يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

احملول لبيان الدخل من بيع استثمارات متاحة للبيع
االنخفاض يف قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

إجمالي بنود الدخل ( /اخلسارة) الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

)(3,040,453

)(4,983,660

)(3,688

)(310,234

8,785,481

734,088

5,741,340

)(4,559,806

5,146,651

1,131,187

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

بيان التغيرات في حقوق الملكية

أسهم
خزينة
()3,007,575

احتياطي
اختياري
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000

احتياطي
قانوني
9,702,000
9,702,000
9,702,000
9,702,000

19,404,000

-

19,404,000
19,404,000

-

-

19,404,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2016

الرصيد كما يف  1يناير 2015
صايف ربح السنة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

5,233,164
()3,007,575
)(2,676,969
)(330,606
)(3,007,575

الربح الشامل االخر للسنة

اجمالي الدخل ( /اخلسارة) الشاملة للسنة

توزيعات أرباح سنة

2015

اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

اجمالي (اخلسارة)  /الدخل الشامل للسنة

أسهم خزينة مشتراه

توزيعات أرباح سنة

2014

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2015

رأس
املال

أرباح
مرحلة
8,672,535
5,741,340
5,741,340
10,974,504
9,792,970
)(4,559,806
)(4,559,806
5,233,164

احتياطي التغير
يف القيمة العادلة

املجموع
57,504,124
()594,689
()594,689
()3,695,990
4,381,856
6,696,966
5,690,993
5,690,993
)(3,715,424
8,672,535

الرصيد كما يف  1يناير 2016
صايف خسارة السنة

()594,689
5,741,340
5,146,651
()3,695,990
58,954,785
60,418,967
5,690,993
)(4,559,806
1,131,187
)(330,606
)(3,715,424
57,504,124

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر

2016

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

إيضاح

صايف (خسارة)  /ربح السنة

تسويات:
إيرادات استثمارات
استهالكات
انخفاض يف قيمة االستثمارات
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
ربح العمليات قبل التغير يف رأس املال العامل

12

()594,689

5,690,993

()4,529,289

)(4,137,407

8,785,481

734,088

4,100,062

2,715,834

156,523
282,036
352,413

النقص يف املستحق من شركات تأمني وإعادة تأمني

(الزيادة)  /النقص يف مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
الزيادة يف االحتياطيات الفنية
(النقص)  /الزيادة يف دائني تأمني وأرصدة دائنة أخرى
الزيادة يف املستحق إلى شركات تأمني وإعادة تأمني
النقد الناجت من أنشطة العمليات
املدفوع عن مكافأة نهاية اخلدمة
صايف النقد الناجت من أنشطة العمليات

11,128

()527,284

374,660

4,735,806

6,869,856

4,427,857

6,794,017

()307,949

2,144,727
96,231

)(75,839

)(10,482

)(92,093

29,778

)(60,058

-

155,207

)(1,754,437

)(8,718,156

)(2,061,233

)(5,333,325

1,058,959

767,114

132,157

3,303,503
698,245

984,522

3,004,875

)(9,291,914

()3,625,994

)(3,725,091

()3,625,994

)(4,055,697

1,500,108

)(6,553,594

4,531,309

3,031,201

-

7

190,023

()415,472

880,470

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمني
شراء أسهم خزينة
صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

238,137

1,527,276

345,617

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
احملصل من بيع استثمارات عقارية
صايف احلركة على قروض بضمان وثائق تأمني احلياة
شراء استثمارات متاحة للبيع
احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
صايف احلركة يف ودائع ثابتة لدى بنوك
توزيعات أرباح مستلمة
فوائد مستلمة
صايف النقد الناجت من ( /املستخدم يف) أنشطة االستثمار

صايف الزيادة ( /النقص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية السنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة

2016

2015

3,031,201

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

)(330,606

9,584,795

36

إيضاحات حول البيانات املالية

37

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

.1

التأسيس واألغراض
شركة الكويت للتأمني ش.م.ك.ع "الشركة" هي شركة مساهمة كويتية عامة تأسست يف الكويت عام
مبوجب املرسوم األميري رقم  7لسنة  1960وهي مسجلة لدى وزارة التجارة وفقاً ألحكام شركات ووكالء التأمني
رقم  24لسنة  ،1961حتت رقم إجازة التأمني (.)1

1960

تتمثل أغراض الشركة يف القيام بأعمال التأمني ضد أخطار احلريق واحلوادث العامة والتأمني البحري واجلوي
والتأمني على احلياة وإقراض األموال بضمان وثائق التأمني على احلياة وكذلك االستثمار يف األوراق املالية
املسموح بها والعقارات .تتضمن أغراض الشركة القيام بأعمال التأمني ضد كافة أنواع املخاطر حسب قانون
التأمني التكافلي.
يقع املركز الرئيسي للشركة يف مبنى الكويت للتأمني  -شارع عبداهلل السالم  -الكويت ،صندوق بريد  769الصفاة
 13008الكويت .ولدى الشركة ( )13فرع داخل دولة الكويت.
بتاريخ  1فبراير  ،2016مت نشر قانون الشركات اجلديد رقم  1لسنة  2016يف اجلريدة الرسمية .إن القانون
اجلديد واجب التطبيق اعتباراً من  26نوفمبر  .2012مبوجب القانون اجلديد ،مت إلغاء قانون الشركات رقم 25
لسنة  2012وتعديالته .بتاريخ  12يوليو  2016صدرت الالئحة التنفيذية للقانون رقم  1لسنة  2016ومت نشرها يف
جريدة الكويت اليوم بتاريخ  17يوليو  2016والتي مبوجبها مت الغاء الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25
لسنة  .2012وعلى الشركات أن توفق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام
الالئحة التنفيذية اجلديدة.
مت املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية من قبل مجلس اإلدارة يف
املساهمني يف اجلمعية العمومية السنوية.

.2

أسس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة

2.1

أسس اإلعداد

14

فبراير

2017

وهي خاضعة ملوافقة

مت إعداد هذه البيانات املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ( ،)IFRSالصادرة عن مجلس معايير احملاسبة
الدولية ( .)IASBمت إعداد هذه البيانات املالية على أساس التكلفة التاريخية املعدل بإعادة تقييم األدوات املالية
املصنفة كـ "متاحة للبيع" .مت عرض البيانات املالية بالدينار الكويتي.
إن إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات التي
ميكن أن تؤثر يف املبالغ املذكورة يف هذه البيانات املالية ،إذ ميكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
كما يتطلب أيضا من اإلدارة ممارسة تقديراتها يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية اخلاصة بالشركة .إن
املناطق التي تكون فيها التقديرات واالفتراضات جوهرية بالنسبة للبيانات املالية ،أو تلك التي تتطلب درجة عالية
من التقديرات قد مت اإلفصاح عنها يف إيضاح رقم .20
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2.2

تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

2.2.1

املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية
مت تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية ،وهي املعايير التي
أصبحت واجبة التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ اعتبارا من  1يناير  2016أو بعد ذلك التاريخ .وعلى الرغم من
أنه لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة أي أثر مادي على املبالغ املفصح عنها
للسنة احلالية أو السنوات السابقة ،إال أنها قد تؤثر على محاسبة املعامالت أو الترتيبات التعاقدية املستقبلية.
• تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  1عرض البيانات املالية املتعلقة مببادرة اإلفصاح.
•	تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  11الترتيبات التعاقدية املشتركة املتعلقة باملعاجلة احملاسبية
لالستحواذ على احلصص يف العمليات املشتركة.
•	تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  16املمتلكات ،اآلالت واملعدات ومعيار احملاسبة الدولي رقم
املوجودات غير امللموسة ،وذلك بشأن إيضاح طرق االستهالك واإلطفاء املقبولة.

38

املمتلكات ،اآلالت واملعدات ومعيار احملاسبة الدولي رقم

41

•	تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم
الزراعة :النباتات يف مرحلة اإلثمار.

16

•	تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  27البيانات املالية املنفصلة واملتعلقة باملعاجلة احملاسبية لالستثمارات
يف الشركات التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة لتكون احملاسبة عنها اختياريا باستخدام طريقة
حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة.
•	تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10البيانات املالية املجمعة ،واملعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  12اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ،ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28االستثمار يف الشركات
الزميلة واملشاريع املشتركة ،وذلك فيما يتعلق بتطبيق استثناء التجميع على املنشآت االستثمارية.
•	التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية للتقارير املالية  2014 - 2012والتي تشمل تعديالت على املعايير
الدولية للتقارير املالية  ، 5واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ، 7ومعيار احملاسبة الدولي رقم  19ومعيار
احملاسبة الدولي رقم .34
2.2.2

املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الصادرة ولكنها ليست واجبة التطبيق بعد
لم تقم الشركة بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية التي مت إصدارها ولكنها ليست
واجبة التطبيق بعد:

املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
•	التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية للتقارير املالية  2016 - 2014بتعديل املعيارين الدوليني للتقارير
املالية رقمي  1و 12ومعيار احملاسبة الدولي رقم  .28يسري العمل بالتعديالت على املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  1ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28للفترات السنوية التي تبدأ يف  1يناير  2018أو بعدها ،بينما
يسري العمل بالتعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  12للفترات السنوية التي تبدأ يف  1يناير
 2017أو بعدها.
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•	تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية لتوفير اإلفصاحات التي متكن مستخدمي
البيانات املالية من تقييم التغيرات يف املطلوبات الناجتة عن أنشطة التمويل .يسري العمل بهذه التعديالت
للفترات السنوية التي تبدأ يف  1يناير  2017أو بعدها.
•	تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  40االستثمارات العقارية :ترتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة
رقم  57لتنص على أن تقوم املنشاة بتحويل أي عقار إلى استثمار عقاري أو من استثمار عقاري فقط عند
وجود دليل على التغير يف استخدامه .ويقع التغير يف استخدام العقار يف حال استوفى العقار أو لم يستوف
تعريف معنى االستثمار العقاري .ال يعتبر تغيير اإلدارة نيتها الستخدام العقار يف حد ذاته ً
دليل على تغير
استخدامه .وقد مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غير شاملة .يسري
العمل بهذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ يف  1يناير  2018أو بعدها.
• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية (النسخ املعدلة يف  2009و 2010و 2013و.)2014
•	مت إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9والتي تشمل متطلبات محاسبة األدوات
املالية ،والتي حتل محل معيار احملاسبة الدولي رقم  39األدوات املالية :االعتراف والقياس .يتضمن املعيار
متطلبات لألمور التالية:
• التصنيف والقياس :يتم تصنيف املوجودات املالية بالرجوع إلى منوذج األعمال والذي من خالله مت االحتفاظ
بها وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .تقدم نسخة  2014من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9فئة
"القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين .يتم تصنيف املطلوبات املالية بطريقة
مماثلة ضمن معيار احملاسبة الدولي رقم  ،39ولكن هناك اختالفات يف متطلبات تطبيق قياس مخاطر
االئتمان اخلاصة باملنشأة نفسها.
•	انخفاض القيمة :تقدم نسخة  2014من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9منوذج "خسارة االئتمان املتوقعة"

لقياس انخفاض قيمة املوجودات املالية ،لذلك لم يعد ضرورياً وقوع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسارة
االئتمان.

• محاسبة التحوط :يقدم منوذج محاسبة حتوط جديد ،مت تصميمه ليكون متماشياً بشكل أقرب مع أنشطة
إدارة املخاطر لدى املنشآت عند التحوط للمخاطر املالية وغير املالية.
• إلغاء االعتراف :مت استخدام نفس متطلبات إلغاء االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية الواردة يف معيار
احملاسبة الدولي رقم .39
• املعيار الدولي للتقارير املالية  15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء
	صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  15يف مايو  ،2014وهو واجب التطبيق على الفترات السنوية التي
تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2018أسس املعيار رقم  15منوذج شامل واحد تستعني به املنشآت يف احملاسبة عن
اإليرادات الناجتة من العقود املبرمة مع العمالء .سوف يحل املعيار رقم  15محل اإلرشادات السارية بشأن
االعتراف باإليرادات مبا يف ذلك معيار احملاسبة الدولي رقم  18اإليرادات ورقم  11عقود اإلنشاءات وما
يتصل بها من تفسيرات عندما يسري العمل به.
	ويقوم املبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  15على أنه يتعني على املنشأة االعتراف بإيراداتها
بطريقة تتماشى مع حتويل السلع أو اخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة
احلصول عليه لقاء تلك السلع أو اخلدمات.
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• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16عقود اإليجار
	صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16يف يناير  2016على أن يتم العمل به للفترات السنوية التي تبدأ يف
 1يناير  2019أو بعدها .حيث يتناول املعيار تفصيالت حول كيفية قيام املنشأة املعدة للتقارير وف ًقا للمعايير
الدولية للتقارير املالية باالعتـراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها .يقدم املعيار للمستأجر
منوذج محاسبة واحد بحيث يتعني مبوجبه على املستأجرين تسجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار
اال إذا كانت مدة عقود اإليجار  12شهراً أو أقل ،أو كانت قيمة األصل املعني غير هامة .ويف ظل هذا املعيار،
يستمر املؤجرون يف تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي أو متويلي ،مع بقاء منهج املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  16بشأن محاسبة املؤجر دون تغييـر إلى حد كبيـر عن سلفه معيار احملاسبة الدولي رقم
.17
•	تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10البيانات املالية املجمعة ،وعلى معيار احملاسبة الدولي
رقم  28االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة ( ،)2011وذلك بشأن معاجلة بيع املوجودات أو
مشاركتها بني املستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشتـرك .مت تأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل
غير مسمى.

	تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعاييـر والتفسيـرات والتعديالت اجلديدة على البيانات املالية للشركة عند دخولها
حيز النفاذ .كما تتوقع أال يكون لتطبيق هذه املعاييـر والتفسيـرات والتعديالت أي أثـر مادي على بياناتها
املالية يف فتـرة التطبيق األولي لها ،وذلك باستثناء املعايير الدولية للتقارير املالية  9و 15و.16

	وقد ينتج عن تطبيق املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي  15و 9أثر مادي على املبالغ واإلفصاحات الواردة
ضمن البيانات املالية للشركة فيما يتعلق باإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء واملوجودات واملطلوبات
املالية للشركة .وقد ينتج كذلك عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16أثر مادي على املبالغ
واإلفصاحات الواردة ضمن البيانات املالية للشركة فيما يتعلق باإليجارات.
مع ذلك ،فإنه ليس عملياً توافر تقدير معقول ألثر تطبيق هذه املعايير حتى تنفذ الشركة استعراضا مفص ً
ال.

2.3

السياسات احملاسبية الهامة

2.3.1

األدوات املالية

التصنيف والقياس
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها املالية كـ و "قروض ومدينون" و "متاحة للبيع" ومطلوباتها املالية كـ "غير تلك
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل".
تتحقق جميع األدوات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف املعاملة واملتعلقة مباشرة بحيازة األداة
املالية ،بخالف األدوات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

قروض ومدينون
إن القروض واملدينون هي موجودات مالية بخالف املشتقات ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة
يف سوق نشط ،ويتم قياسها وإدراجها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي ،مخصوما منها أي
مخصص لالنخفاض يف القيمة.
قروض ومدينون تتضمن قروض بضمان وثائق احلياة ،املستحق من شركات التأمني واعادة التأمني ،مدينون
وأرصدة مدينة أخرى ،ودائع ثابتة والنقد والنقد املعادل.
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متاحة للبيع
إن االستثمارات املتاحة للبيع ليست من مشتقات املوجودات املالية وهي غير متضمنة يف أي من التصنيفات
املشار إليها أعاله والتي يتم اقتناؤها بصورة رئيسية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن والتي ميكن
بيعها يف حال وجود حاجة إلى سيولة أو عند تغير معدالت الفائدة أو أسعار األسهم .ويتم الحقاً إعادة قياسها
وإدراجها بالقيمة العادلة .ويتم إدراج األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة عن التغيرات يف القيمة العادلة يف
احتياطي القيمة العادلة لالستثمار يف حقوق امللكية .يف حالة بيع أو انخفاض قيمة املوجودات املتاحة للبيع ،فإن
تغييرات القيم العادلة التي سبق تسجيلها يف اإليردات الشاملة األخرى واملتراكمة يف حقوق امللكية يتم حتويلها
إلى بيان الدخل.
املطلوبات املالية
تدرج املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

التحقق وعدم التحقق
يتحقق األصل املالي أو االلتزام املالي عندما تصبح الشركة طرفاً يف األحكام التعاقدية لألداة املالية .وال يتحقق
األصل املالي عندما ينتهي حق الشركة يف التدفقات النقدية من هذا األصل أو عند حتويل كافة املخاطر واملنافع
املرتبطة مبلكيته إلى طرف آخر وعندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع امللكية أو إذا فقدت
الشركة السيطرة على األصل أو جزء منه .عند احتفاظ الشركة بالسيطرة على األصل ،فسوف تستمر يف حتقق
األصل املالي مبقدار استمرار السيطرة عليه .وال تتحقق املطلوبات املالية عند اإلعفاء من االلتزام احملدد بالعقد
أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه.
تتحقق كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات املالية باستخدام طريقة احملاسبة يف تاريخ املتاجرة.
إن املشتريات أو املبيعات املعتادة هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم موجودات خالل
اإلطار الزمني احملدد بناءاً على القوانني واألعراف السائدة يف السوق.

القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة يف املبلغ الذي يتم احلصول عليه لبيع أصل أو يتم سداده لنقل التزام بني مشاركني يف السوق
يف معاملة منظمة كما بتاريخ القياس.

االنخفاض يف القيمة
يكون هناك انخفاض يف قيمة األصل املالي إذا زادت قيمته الدفترية عن قيمته االستردادية املقدرة .يتم بتاريخ
كل تقرير عمل تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل محدد أو مجموعة
موجودات مماثلة.
يف حال تصنيف املوجودات املالية كمتاحة للبيع ،فإن أي انخفاض كبير أو متواصل يف القيمة العادلة للموجودات
أقل من تكلفتها يتم أخذه باالعتبار عند حتديد انخفاض قيمة املوجودات .وإذا ما توفر مثل ذلك الدليل
للموجودات املالية املتاحة للبيع ،فإن اخلسارة املتراكمة التي مت قياسها بالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة
احلالية ،ناقصاً أي خسارة نتجت عن انخفاض القيمة على األصل املالي احملققة سابقاً يف بيان الدخل ،يتم
حذفها من حقوق املساهمني وتدرج يف بيان الدخل .إن خسائر االنخفاض يف القيمة للموجودات املالية املتاحة
للبيع التي تعتبر أدوات ملكية والتي مت تسجيلها يف بيان الدخل ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الدخل.
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يتم تكوين مخصص ملخاطر االئتمان نتيجة النخفاض قيمة القروض واملدينون وذلك عند وجود دليل موضوعي
على أن الشركة لن تتمكن من حتصيل كافة املبالغ املستحقة لها .إن مبلغ املخصص هو الفرق بني القيمة الدفترية
والقيمة االستردادية ،الذي ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ،مخصومة بسعر الفائدة
األصلي الفعلي ومعدل الفائدة التعاقدية احلالية للقروض ذات الفائدة الثابتة واملتغيرة على التوالي.
2.3.2

مقاصة األدوات املالية
يتم عمل مقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صايف املبلغ يف بيان املركز املالي عندما يكون هناك
حق قانوني ملزم بإجراء املقاصة للمبالغ املسجلة ويوجد نية للتسوية على أساس الصايف أو حتقيق األصل أو
تسوية االلتزام يف ذات الوقت.

2.3.3

ممتلكات ومعدات
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض يف القيمة املتراكمة .يحتسب
االستهالك طبقاً لطريقة القسط الثابت وذلك حسب األعمار اإلنتاجية املقدرة لها وذلك كما يلي:
مباني
معدات وأثاث وجتهيزات

 20سنة
حتى  3سنوات

ال يتم استهالك األراضي .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات بصفة دوري ًة لغرض حتديد انخفاض
القيمة .يف حال وجود مؤشر ملثل هذا االنخفاض ،تدرج خسارة االنخفاض يف القيمة يف بيان الدخل والتي
متثل الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة االستردادية لألصل .لغرض حتديد االنخفاض يف القيمة يتم تبويب
املوجودات ألقل مستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية بشكل مستقل لتلك املجموعة من املوجودات.
2.3.4

استثمارات عقارية
إن االستثمارات العقارية هي العقارات التي حتتفظ بها الشركة بغرض حتقيق منو رأسمالي او بغرض تأجيرها.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة .وبعد االعتراف املبدئي ،يتم اثبات
االستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خصم اخلسائر املتراكمة لالنخفاض يف القيمة .ال تستهلك األرض
الغير مشغولة.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمار العقاري بصفة دائمة من
االستخدام وليس من املتوقع احلصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من التصرف فيه .يتم تسجيل الفرق
بني صايف املتحصالت من البيع والقيمة الدفترية لألصل يف بيان الدخل يف سنة االستبعاد.

2.3.5

النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد بالصندوق واحلسابات اجلارية لدى البنوك والودائع ألجل لدى البنوك والتي
تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ اإلقتناء.

2.3.6

مخصص التزامات
يتم تكوين املخصصات عندما يكــون لدى الشركة التزام قانوني قائم أو التزام متوقع نتيجة أحداث سبق وقوعها
يف املاضي ويكون من املتوقع انخفاض موارد الشركة االقتصادية لتسوية هذا االلتزام وميكن تقديـر هذا االلـــتزام
بشكل موثوق به.
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2.3.7

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احتساب مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي .إن هذا االلتزام غير املمول
ميثل املبالغ املستحقة لكل موظف عند إنهاء خدماته بصورة طوعية وغير طوعية يف تاريخ بيان املركز املالي ،وهو
يقارب القيمة احلالية لهذا االلتزام.

2.3.8

التزامات عقود تأمني
احتياطي تعوي�ضات حتت الت�سوية
يحتسب مخصص للتعويضات املبلغ عنها ولم يتم تسويتها حتى تاريخ بيان املركز املالي ،على أساس معدالت
اخلسارة السابقة بعد خصم القيم املتبقية املتوقعة واالستردادات األخرى.

احتياطي الأخطار ال�سارية
تأمينات عامة
يتم احتسابها بنسبة  %40من صايف األقساط احملتفظ بها للحريق واحلوادث العامة وبنسبة
األقساط احملتفظ بها للبحري والطيران.

%25

من صايف

تأمينات احلياة
يحتسب مخصص التزامات تأمينات احلياة بنا ًء على تقدير خبير اكتواري مستقل.
احتياطي إضايف
تقوم الشركة بتقدير مخصصات إضافية للتعويضات املتكبدة التي لم يبلغ عنها ( )IBNRكما يف تاريخ بيان املركز
املالي بنا ًء على أساس املعدالت السابقة لنسب اخلسارة.
2.3.9

أسهم خزينة
إن أسهم الشركة املقتناه تظهر بتكلفة اإلقتناء .إن هذه األسهم ال تستحق أية توزيعات نقدية قد يقترحها مجلس
إدارة الشركة.

 2.3.10حتقق اإليراد
تتحقق األقساط كإيرادات سنويا على مدار فترة التغطية التأمينية ،إن اجلزء من األقساط املتعلق باألخطار
السارية يتم إدراجه كاحتياطي أخطار سارية أو كأقساط غير مكتسبة يف تاريخ بيان املركز املالي.
تقاس أرباح بيع االستثمارات بالفرق بني املتحصل من البيع والقيمة الدفترية لالستثمار يف تاريخ البيع ،ويتم
إدراجها يف تاريخ البيع.
تدرج توزيعات األرباح عند ثبوت األحقية يف استالمها ،كما تدرج فوائد الودائع الثابتة على أساس التوزيع الزمني
باستخدام طريقة العائد الفعلي.
تدرج العموالت املكتسبة يف وقت اصدار وثائق لشركات تأمني أخرى.
يتم حتقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.
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 2.3.11االستقطاعات الضريبية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من ربح السنة اخلاضع للضريبة وفقاً لطريقة احلساب
بناء على مرسوم مجلس إدارة املؤسسة.
ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية مبوجب قانون رقم
 2006بنسبة  %2.5من ربح السنة اخلاضع للضريبة.

19

لسنة

2000

وقرار وزارة املالية رقم

24

لسنة

الزكاة

يتعني على الشركة املساهمة يف الزكاة وفقاً ملتطلبات القانون رقم  2006/46وقرار وزارة املالية رقم  58لسنة 2007

بنسبة  %1من ربح السنة اخلاضع للضريبة.

 2.3.12العمالت األجنبية
إن العملة الرئيسية للشركة هي الدينار الكويتي ،ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار
الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعاملة ،وحتول املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية

بالعمالت األجنبية القائمة يف تاريخ بيان املركز املالي إلى الدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة يف

ذلك التاريخ ،وتؤخذ األرباح واخلسائر الناجتة عن فروق العملة إلى بيان الدخل.

يتم ترجمة البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة العادلة واملقومة بالعمالت األجنبية وفقاً للمعدالت السائدة يف

تاريخ حتديد القيمة العادلة .يتم إدراج فروق ترجمة البنود غير النقدية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة يف بيان الدخل يف حني تدرج فروق ترجمة البنود غير النقدية

املصنفة كموجودات متاحة للبيع يف احتياطي التغير القيمة العادلة لالستثمارات ضمن بيان الدخل الشامل.

 2.3.13تقارير القطاعات
ميثل قطاع التشغيل جزءاً من الشركة الذي يعمل يف أنشطة تشغيلية قد ينتج عنها احلصول على إيرادات أو

تكبد تكاليف .يتم استخدام قطاعات التشغيل من قبل إدارة الشركة لتوزيع املوارد وتقييم األداء .إن القطاعات
التشغيلية التي لديها صفات اقتصادية ومنتجات وخدمات وفئات عمالء متشابهة يتم جتميعها والتقرير عنها

كقطاعات.
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.3

ممتلكات ومعدات
أراضي
ومباني
التكلفة
كما يف  1يناير 2015
اإلضافات
االستبعادات
كما يف  31ديسمبر 2015
اإلضافات
كما يف  31ديسمبر 2016
استهالكات متراكمة
كما يف  1يناير 2015
احململ على السنة
االستبعادات
كما يف  31ديسمبر 2015
احململ على السنة
كما يف  31ديسمبر 2016
صايف القيمة الدفترية
كما يف  31ديسمبر 2016
كما يف  31ديسمبر 2015

أثاث ومعدات
مكتبية

املجموع

4,319,335

1,740,162

6,059,497

-

)(58,574

)(58,574

-

92,093

92,093

4,319,335

1,773,681

6,093,016

4,319,335

1,784,163

6,103,498

2,664,174

1,740,161

4,404,335

-

)(58,574

)(58,574

-

146,044

10,482

92,093

10,482

238,137

2,810,218

1,773,680

4,583,898

2,956,259

1,784,162

4,740,421

1,363,076

1

1,363,077

146,041

1,509,117

10,482

1

156,523

1,509,118

يتم إدراج االستهالكات يف بند املصاريف العمومية واإلدارية يف بيان الدخل.

.4

استثمارات متاحة للبيع
2016

أسهم مسعرة
أدوات دين مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق استثمارية

51,833,636
6,453,891
2,515,866
1,258,686

62,062,079

2015
53,402,579
6,094,896
2,576,465
1,319,230

63,393,170

فيما يلي بيان باحلركة على االستثمارات املتاحة للبيع-:
2016

الرصيد اإلفتتاحي
إضافات
استبعادات
التغير يف القيمة العادلة
الرصيد النهائي

2015

63,393,170

60,710,962

1,754,437

8,718,156

)(45,075

)(1,052,288

)(3,040,453

)(4,983,660

62,062,079

63,393,170
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تتضمن االستثمارات يف أسهم مسعرة أسهم تبلغ قيمتها العادلة  4,224,000دينار كويتي كما يف  31ديسمبر
( 31ديسمبر  4,532,000 :2015دينار كويتي) مت حجزها لصالح وزارة التجارة والصناعة يف دولة الكويت وفقاً
ملتطلبات قوانني التأمني احمللية.
2016

.5

مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
مدينون جتاريون

مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها

إيرادات مستحقة

املشاركة يف الصندوق العربي لتأمني أخطار احلرب
أرصدة مدينة أخرى

.6

2016

2015

9,174,397

8,587,070

)(2,775,000

)(2,575,000

6,399,397

6,012,070

76,057

73,150

1,040,970

1,004,374

393,161

328,462

7,909,585

7,418,056

ودائع ثابتة لدى البنوك
يتمثل هذا البند يف ودائع مع البنوك احمللية تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ربط الوديعة.
يبلغ متوسط معدل الفائدة الفعلي على الودائع الثابتة  %2.72كما يف  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر .)%2 :2015
تتضمن الودائع الثابتة مبلغ  19,925,000دينار كويتي محجوزة كضمان لدى وزارة التجارة والصناعة وفقاً لقوانني
التأمني احمللية ( 31ديسمبر  18,925,000 :2015دينار كويتي).

.7

النقد والنقد املعادل
2016

نقد بالصندوق

نقد لدى البنوك

.8

2015

112,421

6,512

4,418,888

3,024,689

4,531,309

3,031,201

رأس املال واالحتياطيات
يبلغ رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل  19,404,000دينار كويتي موزع على عدد 194,040,000

سهم بقيمة اسمية  100فلس كويتي للسهم وجميعها نقدية.

احتياطي قانوين
بلغت قيمة االحتياطي القانوني  %50من رأس مال الشركة وكما هو مسموح به يف النظام األساسي للشركة فقد
قررت الشركة إيقاف التوزيع إلى االحتياطي القانوني .يجوز استخدام االحتياطي القانوني فقط لتأمني توزيع
أرباح تصل إلى  %5من رأس املال يف السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمني هذا احلد.
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احتياطي اختياري
وفقاً لنظام الشركة األساسي ،يتم حتويل  %10من صايف الربح سنوياً حلساب االحتياطي االختياري .ومت وقف
هذا التحويل منذ عام  1998بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة املساهمني.

توزيعات �أرباح مقرتحة
بتاريخ  14فبراير  ،2017اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع  20فلس للسهم عن السنة املنتهية يف
 31ديسمبر  20 :2015( 2016فلس للسهم) .إن هذا االقتراح يخضع ملوافقة املساهمني يف اجلمعية العمومية
السنوية املقبلة.

.9

أسهم اخلزينة
عدد األسهم (سهم)
النسبة على األسهم املصدرة ()%
تكلفة األسهم
القيمة السوقية

2016

2015

9,240,510

9,240,510

4.76

4.76

3,007,575

3,007,575

2,356,330

2,818,356

تلتزم الشركة باالحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم اخلزينة طوال فترة متلكها وذلك وفقاً
لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة .هذه األسهم غير مرهونة.
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.10

احتياطيات فنية

5,590,999

البحري والطيران
4,419,203
()3,638,296
780,907
86,539
()69,422
798,024
1,652,849
2,450,873

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

إجمالي الرصيد يف بداية السنة

إن احلركة التي متت على االحتياطيات الفنية وفقاً للقطاعات املختلفة كما يلي:
40,121,564

()4,586,794
1,004,205
357,958
()54,143
1,308,020
9,711,955
11,019,975

احلريق

710,933
()20,097,498
20,024,066
7,406,598
()8,669,534
18,761,130
18,115,703
36,876,833

احلوادث العامة

احلياة
24,523,878
()231,865
479,068
()136,180
()177,944
164,944
51,262
216,206

التكافل

املجموع
75,366,577
()1,001,381
23,522,497
3,302,769
()1,701,024
25,124,242
834,193
25,958,435

إجمالي الرصيد يف نهاية السنة

يضاف :احلصة احململة على معيدي التامني

صايف الرصيد يف نهاية السنة

املدفوع خالل السنة

صايف احململ ( /املرتد) خالل السنة

صايف الرصيد يف بداية السنة

ناقص :احلصة احململة عن معيدي التأمني

)(29,555,834
45,810,743
11,017,684
()10,672,067
46,156,360
30,365,962
76,522,322

28,943,728

10,153,220
416,755
450,000
11,019,975

البحري والطيران
1,818,224
132,649
500,000
2,450,873

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

احتياطي تعويضات حتت التسوية يشمل حصة معيدي التأمني

حتليل االحتياطيات الفنية وفقاً لنوع االحتياطي كما يلي-:
التكافل
172,165

5,233,105
2,700,000
36,876,833

احلريق

احلياة
6,255,503

44,041
216,206

احلوادث العامة

املجموع
47,342,840

450,000
19,252,932
25,958,435

إجمالي الرصيد يف نهاية السنة

احتياطي تأمينات احلياة

احتياطي أضايف

احتياطي األخطار السارية

5,826,550
4,100,000
19,252,932
76,522,322
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25,231,012

البحري والطيران
4,160,343
)(3,399,720
760,623
63,323
)(43,039
780,907
3,638,296
4,419,203

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2015

إجمالي الرصيد يف بداية السنة

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

31,635,027

)(24,162,975
1,068,037
20,411
)(84,243
1,004,205
4,586,794
5,590,999

احلريق

656,680
)(12,168,952
19,466,075
8,809,685
)(8,251,694
20,024,066
20,097,498
40,121,564

احلوادث العامة

احلياة
22,746,088
)(45,512
611,168
169,202
)(301,302
479,068
231,865
710,933

التكافل

املجموع
84,429,150
)(985,975
21,760,113
3,378,936
)(1,616,552
23,522,497
1,001,381
24,523,878

إجمالي الرصيد يف نهاية السنة

يضاف :احلصة احململة على معيدي التامني

صايف الرصيد يف نهاية السنة

املدفوع خالل السنة

صايف احململ خالل السنة

صايف الرصيد يف بداية السنة

ناقص :احلصة احململة عن معيدي التأمني

)(40,763,134
43,666,016
12,441,557
)(10,296,830
45,810,743
29,555,834
75,366,577

32,164,185

4,894,183
246,816
450,000
5,590,999

البحري والطيران
3,799,171
120,032
500,000
4,419,203

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2015

احتياطي تعويضات حتت التسوية يشمل حصة معيدي التأمني

حتليل االحتياطيات الفنية وفقاً لنوع االحتياطي كما يلي-:
التكافل
622,433

5,257,379
2,700,000
40,121,564

احلريق

احلياة
6,620,265

88,500
710,933

احلوادث العامة

املجموع
48,100,237

450,000
17,453,613
24,523,878

إجمالي الرصيد يف نهاية السنة

احتياطي تأمينات احلياة

احتياطي إضايف

احتياطي األخطار السارية

5,712,727
4,100,000
17,453,613
75,366,577
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.11

دائنو تأمني وأرصدة دائنة أخرى
دائنون التأمني
أقساط غير مكتسبة
احتياطي عن عمليات إعادة تأمني صادرة
دائنو توزيعات
ذمم موظفني وأخرى
مكافأة نهاية اخلدمة
احتياطي الصندوق العربي لتأمني أخطار احلرب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
ضريبة الزكاة
مستحق حلاملي الوثائق

إن املستحق حلاملي الوثائق ميثل
حلملة الوثائق وتخضع ملوافقة هيئة الرقابة الشرعية.

)%50 :2015( %50

.12

2016

2015

2,847,509

2,705,350

589,537

1,081,155

805,340

713,877

177,530

107,534

2,267,892

2,366,615

2,253,533

2,279,446

1,040,970

1,004,374

-

56,000

-

59,985

-

136,771

-

54,708

237,329

137,026

10,219,640

من صايف الفائض من أنشطة التأمني التكافلي املتاحة

إيرادات االستثمارات
2016

أرباح محققة من بيع استثمارات
توزيعات أرباح نقدية
إيرادات فوائد

.13

10,702,841

90,770

2015

292,268

3,379,560

3,078,025

4,529,289

4,137,407

1,058,959

767,114

(خسارة) /ربحية السهم
يتم احتساب (خسارة)  /ربحية السهم على أساس صايف (خسارة)  /ربح السنة واملتوسط املرجح لعدد األسهم
العادية بعد خصم أسهم اخلزينة وفيما يلي بيان احتساب (خسارة)  /ربحية السهم:
2016
صافي (خسارة)  /ربح السنة

()594,689

5,690,993

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة (سهم)

184,799,490

185,446,553

(خسارة) /ربحية السهم (فلس)

.14

2015

()3.22

30.69

تكاليف موظفني
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية تكاليف موظفني مببلغ  2,826,923دينار كويتي ( 31ديسمبر
 2,777,028دينار كويتي) .كما يف  31ديسمبر  2016بلغ عدد موظفي الشركة  218موظف ( 31ديسمبر 234 :2015
موظف).
– 2015
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.15

قطاعات العمل
تعمل الشركة يف خمسة قطاعات رئيسية لألنشطة وهي:
• البحري والطيران:
ويقدم خدمات التأمني على مخاطر عمليات نقل البضائع وعلى أجسام الناقالت البحرية واجلوية بأشكالها
املختلفة.
• احلريق:
ويشمل التغطية التأمينية ضد احلريق للمباني بكافة أنواعها واملخازن واألخطار الصناعية وصناعات
النفط والغاز.
• احلوادث العامة:
ويتضمن تأمني أخطار املقاولني وأعطال املكائن واألضرار املادية ألجهزة الكمبيوتر وتوقف األعمال وتأمني
األموال والسندات وخيانة األمانة واألخطار املهنية وإصابات العمل واملسئولية املدنية والسيارات.
• التأمني على احلياة:
يقدم برامج التأمني املختلفة على احلياة لألفراد واجلماعات والتأمني الصحي.
• تكافلي:
التأمني ضد جميع أنواع املخاطر وفقا لقانون التأمني التكافلي.
ال يتم اعتبار أي من تلك األنشطة االستثمارية قطاعاً بحد ذاته .كما ال يتم تخصيص املوجودات واملطلوبات على
أساس قطاعات األنشطة باستثناء ما يخص قطاع التأمني على احلياة وقطاع التكافل.
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احلوادث
العامة
21,148,644

احلريق
6,399,000

البحري
والطيران
2,492,953

فيما يلي معلومات القطاعات الرئيسية للشركة:

بيان الدخل
احلياة
6,821,220

التكافل
178,693

بنود
غير موزعة
-

املجموع
37,040,510

()1,962,356

530,597

()5,357,112
1,041,888

()12,617

()8,065,882

13,082,762

()169,939

517,980
701,690
-

()1,851,995

4,969,225

24,274

871,949
605,996
-

()70,874
107,819

13,107,036
1,667,345
-

-

4,969,225
70,134
424,394

()17,308,219
19,732,291
152,278
11,090
22,760

16,651

-

()113,823
-

4,082,135

املصروفات
صايف التعويضات املتكبدة
التغير يف املال االحتياطي لتأمينات احلياة
تأمينات احلياة -انتهاء اجل
تأمينات احلياة -وثائق مت تصفيتها
عموالت مدفوعة
مصاريف عمومية وإدارية
حقوق املشتركني
خسارة االنخفاض يف قيمة االستثمارات
-

-

-

-

4,498

44,459

19,618,468
3,056,255
4,529,289

1,226,444
()73,922
()169,401
()523,234
()766,557

-

السنة املنتهية يف
 31ديسمبر 2016
اإليرادات
إجمالي األقساط املكتتبة
حصة معيدي التأمني
صايف األقساط املكتتبة
التغير يف احتياطي أخطار سارية
األقساط املكتسبة
عموالت مستلمة
إيرادات االستثمارات
إيرادات أخرى
1,477,354
()188,019
()400,101
()461,677
()1,049,797

6,774
15,568,423
()7,430,872
()2,660,728
()1,477,365
()11,568,965

()591
5,480,404
()1,503,450
()1,799,319
()712,120
()268,802
()193,870
()702,843
()5,180,404

794,042
190,626
91,721
()19,747
()61,994
()100,303
()90,323

()8,785,481

32,974

4,115,109
()1,211,522
()9,997,003

صايف ربح ( /خسارة) السنة

()8,785,481

854,348

28,058,360
()9,104,542
()1,799,319
()712,120
()268,802
()3,443,847
()4,438,635
()100,303
()28,653,049

459,887

427,557

3,999,458

300,000

100,303

()5,881,894

()594,689
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احلياة
7,059,589

احلوادث
العامة
20,924,237

احلريق
6,196,245

البحري
والطيران
2,632,029

التكافل
336,458

بنود
غير موزعة
-

املجموع
37,148,558

)(2,151,903

480,126

)(5,579,204

617,041

)(7,780,790

13,143,447

)(1,947,086
5,112,503

)(114,148
222,310

-

)(28,697

480,580
714,162
-

)(17,573,131
19,575,427

256,047

588,344
727,026
-

454
13,399,494
1,776,311
-

6,351

املصروفات
صايف التعويضات املتكبدة
التغير يف املال االحتياطي لتأمينات احلياة
تأمينات احلياة -انتهاء اجل
تأمينات احلياة -وثائق مت تصفيتها
عموالت مدفوعة
مصاريف عمومية وإدارية
حقوق املشتركني
خسارة االنخفاض يف قيمة االستثمارات
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
ضريبة الزكاة
-

-

-

)(66,828

-

5,112,503
81,680
403,745

1,201,093
)(63,777
)(153,768
)(529,086
)(746,631

-

5,994

32,475

254,785
13,596
17,848

1,316,130

8,286
)(305,911
)(466,841
)(764,466

)(54,708

191,014

3,715,814

16,027,190

)(9,065,732
)(2,706,236
)(1,493,890
)(13,265,858

)(54,708

988,676

260,279

19,835,706
3,312,775
4,137,407

5,531,100
)(1,689,453
)(1,689,483
)(697,682
)(232,191
)(217,019
)(705,272
)(5,231,100

-

السنة املنتهية يف
 31ديسمبر 2015
اإليرادات
إجمالي األقساط املكتتبة
حصة معيدي التأمني
صايف األقساط املكتتبة
التغير يف احتياطي أخطار سارية
األقساط املكتسبة
عموالت مستلمة
إيرادات االستثمارات
إيرادات أخرى

292,223
)(201,677
)(36,327
)(84,229
15,005
)(307,228

760

3,906,828
)(1,226,736
)(734,088
)(56,000
)(59,985
)(136,771
)(2,268,288

صايف ربح ( /خسارة) السنة

851,385

28,274,564
)(11,012,353
)(1,689,483
)(697,682
)(232,191
)(3,419,261
)(4,506,054
15,005
)(734,088
)(56,000
)(59,985
)(136,771
)(22,583,571

454,462

551,664

2,761,332

300,000

)(15,005

1,638,540

5,690,993
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قطاع املوجودات واملطلوبات
احلياة

بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر 2016

املوجودات
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
قروض بضمان وثائق التأمني على احلياة
استثمارات متاحة للبيع
مستحق من شركات تأمني وإعادة تأمني
حصة شركات إعادة التأمني يف احتياطي
تعويضات حتت التسوية
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
ودائع ثابتة لدى البنوك
النقد والنقد املعادل
مجموع املوجودات
املطلوبات
احتياطيات فنية
دائنو تأمني وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى شركات تأمني وإعادة تأمني
مجموع املطلوبات

-

-

1,363,077

1,363,077

260,300

-

-

260,300

-

املطلوبات
احتياطيات فنية
دائنو تأمني وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى شركات تأمني وإعادة تأمني
مجموع املطلوبات

29,780

-

29,780

3,300,000

-

101,895

4,525,803

834,193

51,262

29,480,507

30,365,962

752,087

21,211

7,136,287

7,909,585

198,150

58,762,079

62,062,079
4,825,848

12,700,000

1,012,514

28,629,978

42,342,492

18,682,980

1,302,092

133,705,360

153,690,432

25,958,435

216,206

50,347,681

76,522,322

318

145,934

7,847,433

7,993,685

638,250

945,408

26,904,161

115,210

291,305
653,445

احلياة

بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر 2015

املوجودات
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
قروض بضمان وثائق التأمني على احلياة
استثمارات متاحة للبيع
مستحق من شركات تأمني وإعادة تأمني
حصة شركات إعادة التأمني يف احتياطي
تعويضات حتت التسوية
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
ودائع ثابتة لدى البنوك
النقد والنقد املعادل
مجموع املوجودات

التكافل

التأمينات عامة

املجموع

التكافل

3,777,849

8,982,927

67,178,041

التأمينات عامة

4,531,309

10,219,640
94,735,647

املجموع

-

-

1,509,118

1,509,118

290,078

-

-

290,078

-

-

29,780

29,780

3,300,000

-

91,626

4,964,473

1,001,381

231,865

28,322,588

29,555,834

540,388

21,017

6,856,651

7,418,056

122,162

60,093,170

63,393,170
5,178,261

12,700,000

1,009,808

26,571,451

40,281,259

18,404,371

1,855,052

130,427,334

150,686,757

450,362

500,736

2,080,103

3,031,201

24,523,878

710,933

50,131,766

75,366,577

3,272

203,579

6,906,364

7,113,215

885,139

25,412,289

689,864
1,604,376

9,127,838

66,165,968

10,702,841
93,182,633
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إدارة مخاطر التأمني
تقوم الشركة بإصدار عقود لنقل خطر التأمني .إن هذه املخاطر وطرق إدارة الشركة لها تتلخص يف اآلتي:

خطر الت�أمني
يتمثل اخلطر املتعلق بعقد التأمني يف إمكانية وقوع احلدث املؤمن عليه وعدم التأكد من املبلغ الناجت عن
التعويض .إن هذا اخلطر عشوائي وال ميكن التنبؤ به نظراً لطبيعة عقد التأمني.
إن اخلطر األساسي الذي يواجه الشركة مبوجب عقود التأمني هو أن التعويضات الفعلية واملدفوعات تتجاوز
القيمة الدفترية ملطالبات التأمني .وذلك قد يحدث ألن تكرار أو تنوع التعويضات واملدفوعات أكبر مما كان مقدر
لها .إن األحداث التأمينية جزافية والعدد الفعلي ومبلغ التعويض واملدفوعات تختلف من سنة ألخرى.
تقوم الشركة بإدارة تلك املخاطر من خالل إستراتيجية التأمني وترتيبات إعادة التأمني املالئمة واإلدارة اإليجابية
للتعويضات.

م�صادر عدم الت�أكد يف تقدير دفعات التعوي�ض امل�ستقبلية
بخالف احلياة
تستحق التعويضات عند حدوثها .إن الشركة ملزمة بجميع األحداث املؤمن عليها والتي حتدث خالل فترة العقد
حتى يف حالة اكتشاف حتديد اخلسارة بعد نهاية العقد .نتيجة لذلك فإن التعويضات يتم تسويتها على فترة
طويلة من الوقت ويكون جزء من مخصص التعويضات متعلقة بالتعويضات التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها
( .)IBNRتوجد متغيرات عديدة تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لهذه العقود .حيث تتعلق بصفة رئيسية
يف األخطار املتعلقة بالعمل الذي يؤدي بواسطة حملة العقود وإجراءات إدارة اخلطر املطبقة.
تتضمن التكلفة املقدرة للتعويضات املصروفات املباشرة املتحملة لتسوية التعويضات بصايف القيمة املالئمة
املتوقعة والتغطيات األخرى .تتخذ الشركة كافة اخلطوات املالئمة للتأكد من احلصول على املعلومات السليمة
املتعلقة باإلفصاحات عن تعويضاتها .مع ذلك إن وجود عدم التأكد يف تكوين مخصصات التعويضات يترتب عليه
أن النتيجة النهائية سوف تظهر اختالف عن االلتزام األصلي املكون .إن االلتزام املتعلق بهذه العقود يف تاريخ
بيان املركز املالي يتكون من مخصص اخلسائر التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها ( ،)IBNRمخصص التعويضات
التي مت اإلبالغ عنها ولم تدفع ،ومخصص األخطار السارية.
يتطلب تقدير االلتزام بالنسبة لتكلفة التعويضات التي مت اإلبالغ عنها ولم تدفع من الشركة األخذ يف االعتبار
املعلومات املتاحة من القائمني على تسوية اخلسائر وتكلفة التعويضات التي مت تسويتها يف فترات سابقة ولها
نفس اخلصائص .إن التعويضات الكبيرة يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة أو توقعها بشكل منفصل.

احلياة
ينتج عدم التأكد من تقدير الدفعات املستقبلية واستالم القسط بالنسبة لعقود تأمني احلياة عن عدم التوقع
بشكل كامل لكافة مستويات الوفيات ،الصحة والتغير يف سلوك حملة الشهادات.
إن الشركة تستخدم التقدير اإلكتواري لتقدير احتياطي عقود تأمني احلياة .بالنسبة لتغطيات العجز والتأمني
الصحي ال توجد ضرورة لتقدير معدالت الوفاة أو معدالت النسب املرضية للسنوات املستقبلية وذلك ألن هذه
العقود ذات أجل قصير والتعويضات تستحق عند حدوث التعويض .إن تلك العقود التأمينية تتعرض ألخطار
مشابهة من عدم التأكد وذلك عند تقدير دفعات التعويض املستقبلية كتلك املوجودة يف عقود التأمني بخالف
احلياة ويتم إدارتها بطريقة مشابهة.
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تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات املالية كما يلي:
 املستوى األول :األسعار املعلنة لألدوات املالية املسعرة يف أسواق نشطة. املستوى الثاني	:األسعار املعلنة يف سوق نشط لألدوات املماثلة .األسعار املعلنة ملوجودات أو التزامات مماثلةيف سوق غير نشط .طرق تقييم تستند على مدخالت ميكن مالحظتها بخالف األسعار املعلنة
لألدوات املالية.
 املستوى الثالث :طرق تقييم ال تستند مدخالتها على بيانات سوق ميكن مالحظتها.يوضح اجلدول التالي معلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة للموجودات املالية:
القيمة العادلة للموجودات املالية للشركة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس دوري.
املوجودات املالية

القيمة العادلة
كما يف
31/12/16

استثمارات متاحة للبيع

أسهم مسعرة وأدوات دين

مستوى
القيمة
العادلة

أساليب التقييم
واملدخالت
الرئيسية

مدخالت غير
ملحوظة هامه

عالقة املدخالت
غير امللحوظة
بالقيمة العادلة

31/12/15

59,497,475 58,287,527

1

صناديق استثمارية

1,258,686

1,319,230

2

أسهم غير مسعرة

2,515,866

2,576,465

3

أخر أمر شراء
صايف قيمة
الوحدة
سعر السوق
املقارن إلى
القيمة الدفترية
لشركات مماثلة
تعمل يف نفس
املجال

-

-

-

-

سعر السوق
املقارن إلى
عوامل خصم
القيمة الدفترية
لعدم توافر سوق

التغيرات يف
معامل السوق
ومعدل اخلصم
سينتج عنها
تغيرات يف القيم
العادلة

خالل السنة لم يتم أي حتويل بني املستويات.
يوضح اجلدول التالي مطابقة املبلغ االفتتاحي واخلتامي لالستثمارات املتاحة للبيع من املستوى  3املدرجة
بالقيمة العادلة.
يف بداية
السنة
استثمارات متاحة للبيع:
أسهم غير مسعرة
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2015

صايف األرباح
املسجلة يف بيان
الدخل

صايف األرباح  /صايف املشتريات
(اخلسائر) املسجلة والتحويالت
واملبيعات
يف بيان الدخل
والتسويات
الشامل

يف نهاية
السنة

2,576,465

-

)(60,599

-

2,515,866

2,955,880

)(77,488

)(283,249

)(18,678

2,576,465

إن القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية األخرى والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمر
تعادل تقريباً قيمتها الدفترية.
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إدارة املخاطر املالية
تتعرض الشركة لعدة مخاطر مالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها املالية وموجودات إعادة التأمني ومطلوبات
التأمني .إن البنود األساسية إلدارة املخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة .حتديداً،
فإن اخلطر املالي األساسي الذي قد تتعرض له الشركة هو عدم كفاية متحصالت االستثمار لتمويل االلتزامات
املستحقة الناجتة عن الضمانات.
تدير مخاطر الشركة اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .إن املخاطر املختلفة التي
تتعرض لها الشركة والطرق املتبعة إلدارتها مبينة أدناه.
مخاطر االئتمان
تتمثل يف احتمال عدم قدرة أحد أطراف األدوات املالية على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ االستحقاق مما يؤدي لتكبد
الطرف اآلخر خلسائر .وتعتبر جميع موجودات الشركة املالية معرضة لتلك املخاطر فيما عدا االستثمارات يف
أدوات امللكية ومتثل قيم املوجودات املدرجة يف بيان املركز املالي احلد األقصى للمبالغ املعرضة ملخاطر االئتمان.
وتعمل الشركة على احلد من هذه املخاطر عن طريق التعامل مع اجلهات ذات املراكز املالية اجليدة مبا يف ذلك
البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني وإعادة التأمني مع عدم تركيز موجوداتها لدى جهة واحدة.
مبني أدناه احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املالي:
2016

قروض بضمان وثائق تأمني على احلياة
مستحق من شركات تأمني وإعادة تأمني
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
ودائع ثابتة لدى بنوك
النقد والنقد املعادل

2015

260,300

290,078

4,825,848

5,178,261

6,868,615

6,413,682

42,342,492

40,281,259

4,531,309

3,031,201

58,828,564

55,194,481

يتمثل املستحق من شركات التأمني وإعادة التأمني يف املبالغ املدينة من حصة معيدي التأمني يف صايف وثائق
التأمني .وهي مستحقة من شركات محلية وعاملية ذات سمعة جيدة يف تسوية الديون.
يتمثل بند مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى يف املبالغ املستحقة مقابل أقساط وثائق التأمني املمنوحة من
قبل الشركة وتستحق هذه بشكل عام خالل مدة شهر من تاريخ إصدار البوليصة .تكون الشركة انتقائية عند
منح التسهيالت االئتمانية لعمالئها ولها سجل جيد يف حتصيل ديونها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مخاطر االئتمان
املتعلقة باألرصدة املدينة تعتبر محدودة نتيجة توزعها على عدد كبير من العمالء.
(31

كما يف  31ديسمبر  ،2016لم تستحق ولم تنخفض أرصدة مدينون جتاريون مببلغ  2,253,977دينار كويتي
ديسمبر  1,700,053 :2015دينار كويتي) بينما استحقت أرصدة مدينون جتاريون مببلغ  4,145,420دينار كويتي
( 31ديسمبر  4,312,017 :2015دينار كويتي) منها أرصدة مدينة مببلغ  2,778,772دينار كويتي ( 31ديسمبر :2015
 2,824,087دينار كويتي) تستحق خالل فترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر ومبلغ  1,366,648دينار كويتي تستحق
خالل فترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة واحدة ( 31ديسمبر  1,487,930 :2015دينار كويتي) ومبلغ 2,775,000
دينار كويتي ( 31ديسمبر  2,575,000 :2015دينار كويتي) مستحق ألكثر من عام .
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انخفضت قيمة بند مدينون جتاريون مببلغ  2,775,000ينار كويتي ( 31ديسمبر  2,575,000 :2015دينار كويتي)
وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بالكامل لها .تعتقد الشركة أن رصيد املدينون التجاريون ممكن استرداده.
لـم تنخفض قيمة أي من فئات املوجودات املالية األخرى.
إن الودائع لدى بنوك مودعة لدى بنوك مصنفة من قبل وكاالت تصنيف عاملية وذات سمعة ائتمانية عالية حسب
الفئة (أ) .تستحق هذه الودائع خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ هذه البيانات املالية.

خماطر ال�سوق
تتمثل يف احتمال تكبد الشركة خلسائر مالية بسبب التقلبات السلبية يف األسعار السوقية لالستثمارات أو أسعار
الفائدة وأسعار العمالت األجنبية.

أ.

خطر العمالت األجنبية
تتمثل يف احتمال تغير سعر الصرف مبا قد يؤثر سلبياً على التدفقات النقدية للشركة أو على قيم املوجودات
واملطلوبات بالعمالت األجنبية .تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية أساساً نتيجة الستثماراتها املقومة
بالعمالت األجنبية ومستحقاتها من/إلى جهات إعادة التأمني .وحتد الشركة من خطر العمالت األجنبية من
خالل التعامل بالعمالت األجنبية املستقرة مثل الدوالر األمريكي واليورو واجلنيه االسترليني ومراقبة مركز
عملتها بشكل مستمر.
وفيما يلي التعرضات األساسية املقومة بالعمالت األجنبية معروض ًة فيما يعادل الدينار الكويتي.
2016

دوالر أمريكي

جنيه إسترليني
يورو

ريال سعودي

درهم إماراتي

دوالر أسترالي

دينار بحريني

عمالت أخرى

فائض ( /عجز)

2015

6,686,916

5,019,245

)(269,537

)(327,927

104,263

71,451

320,194

319,692

90,602

80,468

13,513

12,579

377,434

406,177

728,421

766,811

8,051,806

6,348,496

إن صايف األثر على الربح وحقوق املساهمني كما يف  31ديسمبر  ،2016إذا ما ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدوالر
األمريكي بنسبة  %5مبني أدناه:
دينار كويتي
كما يف  31ديسمبر
كما يف  31ديسمبر

األثر على
الربح

2016

)(51,664

2015

)(121,712

األثر على
حقوق املساهمني
386,010
372,674

إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

ب.

مخاطر أسعار الفائدة
يتمثل يف خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغير يف أسعار الفائدة
السوقية .ال تتعرض الشركة لهذا اخلطر بشكل جوهري وذلك ألن موجوداتها محملة مبعدل فائدة ثابت قصير
األجل وألن تعرضها للمطلوبات احململة بالفائدة ال يعتبر جوهرياً.

ج.

مخاطر أسعار أدوات امللكية
يتمثل يف خطر تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير يف األسعار السوقية نتيجة لعوامل معينة بالنسبة ألداة
فردية أو جهة اإلصدار أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات املتداولة يف السوق .تتعرض الشركة لهذا النوع
من املخاطر من استثمارات محتفظ بها من قبل الشركة ومصنفة "بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل "أو"
املتاحة للبيع" .تتعرض استثمارات الشركة بشكل رئيسي ملؤشر سوق الكويت لألوراق املالية.
إلدارة هذا النوع من املخاطر والناجت عن االستثمار يف األسهم املسعرة ،تقوم الشركة بتنويع محفظتها ويكون
ذلك وفقاً للحدود التي تضعها الشركة .يراقب مجلس اإلدارة بشكل مستمر التعرضات ويقدم اإلرشادات إلدارة
املخاطر وزيادة الربح.
كما يف  31ديسمبر  ،2016إذا تغير مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية مبعدل  %5لكانت حقوق ملكية الشركة
تغيرت مببلغ  1,877,887دينار كويتي ( 31ديسمبر  1,914,173 :2015دينار كويتي).

خماطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على الوفاء مبتطلبات التمويل عند استحقاقها .تتمثل سياسية
الشركة يف التأكد من توفير السيولة الكافية يف جميع األوقات للوفاء بااللتزامات التعاقدية والتي تتضمن خسائر
التعويضات .تتضمن إدارة مخاطر السيولة للشركة توفير السيولة الكافية واألوراق املالية املسعرة ،توافر مبالغ
كافية من التسهيالت االئتمانية واالستثمار يف أوراق مالية ميكن بيعها بسهولة .كما يتوفر للشركة خيار زيادة
رأس املال للوفاء مبتطلبات التمويل.
إن مطلوبات الشركة التعاقدية كما يف  31ديسمبر  2016تستحق خالل سنة واحدة.

.19

إدارة مخاطر رأس املال
إن أهداف الشركة عند إدارة مخاطر رأس املال هي:
• توفير األموال الالزمة لضمان املخاطر واملستثمرين واملدينني وظروف السوق.
• توفير النقد لتطوير النشاط املستقبلي.

• تأمني قدرة الشركة على االستمرار يف مزاولة نشاطها.

• تأمني عائد جيد للمساهمني وفوائد للمساهمني اآلخرين.
يراقب مجلس اإلدارة تركيبة رأس املال بشكل مستمر للتأكد من التوازن بني رصيد العوائد واملخاطر .وتتأكد
إدارة الشركة أن معدل املديونية ال يتعدى احلدود املعقولة .لهذا الغرض ،ميكن أن تعدل الشركة مبلغ توزيعات
األرباح املستحقة للمساهمني وتقوم بإصدار أسهم جديدة وبيع موجوداتها لتخفيض الديون.
باإلضافة إلى ذلك ،للحماية من التعويضات الكبرى والكوارث ،إن الشركة مطالبة مبوجب القانون باالحتفاظ
باحتياطيات فنية حتدد على أساس األنواع املختلفة من املخاطر التي تتعرض لها .إن تفاصيل هذا االحتياطي
مبينة يف إيضاح رقم .10
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كما تتطلب األنظمة احمللية إيداع وحجز االستثمارات يف األوراق املالية والودائع البنكية لدى اجلهة الرقابية.
يتم حتديد ذلك كنسبة من األقساط املستلمة مباشرة خالل السنة لكل القطاعات أما بالنسبة لقطاع التأمني
على احلياة فيتم حجز ما يساوي  100%من قيمة االلتزامات التأمينية حسب تقدير اخلبير اإلكتواري يف نهاية
السنة .للمزيد من التفاصيل بخصوص احتجاز االستثمارات والودائع الثابتة يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم  4و.6

.20

التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة
تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية .يتم تعديل
التقديرات إذا حدثت تغيرات يف الظروف التي استندت إليها التقديرات .إن املناطق حيث تعتبر التقديرات
واالفتراضات جوهرية بالنسبة للبيانات املالية أو املناطق التي تتضمن درجة أعلى من التقديرات ،هي:

الآراء
من خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للشركة املبينة يف إيضاح رقم  ، 2قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية
التي لها اثر جوهري على املبالغ املدرجة ضمن البيانات املالية.
تصنيف األدوات املالية
عند اقتناء األداة املالية ،حتدد إدارة الشركة تصنيفها .عند القيام بهذا التقدير ،تأخذ الشركة باالعتبار الغرض
األساسي من اقتناء تلك األداة وكيف تنوي إدارتها ومراقبة أدائها .وحتدد مثل هذه التقديرات ما إذا كان سيتم
الحقاً قياس األداة املالية بالقيمة العادلة أو بالتكلفة املطفأة.
األدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
إن طريقة العائد الفعلي الحتساب التكلفة املطفأة ألداة مالية تتضمن تقدير التدفقات النقدية املستقبلية من
خالل العمر اإلنتاجي املتوقع لألداة.

التقديرات واالفرتا�ضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات الغير مؤكدة يف
نهاية فترة التقرير والتي لها مخاطر جوهرية يف حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات
خالل السنة املالية الالحقة هي على الشكل التالي:
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم الشركة مبراجعة املوجودات املالية بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد وجوب تسجيل مخصص لالنخفاض
يف القيمة يف بيان الدخل .يتخلل عملية تقدير خسائر االنخفاض يف القيمة قدراً معقوالً من التقديرات بالنسبة
للتدفقات النقدية املستقبلية .وتستند مثل هذه التقديرات واالفتراضات على عوامل عدة يتخللها درجات متفاوتة
من احلكم الشخصي وعدم التأكد.
مخصص املطالبات القائمة

يتطلب من اإلدارة القيام بعمل قدراً كبيراً من االفتراضات يف تقدير املبالغ املستحقة ألصحاب العقود التي
تنشأ عن املطالبات املقدمة يف إطار عقود التأمني .مت عرض املزيد من التفاصيل بخصوص أسس التقديرات
واالفتراضات الهامة التي قامت بها الشركة ضمن إيضاح رقم  16من هذه البيانات املالية.
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التأمينات على احلياة
إن عدم التأكد هو تقدير ملدفوعات املنافع املستقبلية وإيصاالت األقساط لعقود التأمني على احلياة والتي تنشأ
من عدم القدرة على التنبؤ باملستويات الشاملة للوفيات والصحة والتغير يف سلوك حامل وثيقة التأمني.

.21

املعامالت مع أطراف ذات صلة
يف إطار النشاط االعتيادي للشركة ،هناك معامالت مع أطراف ذات صلة (املساهمني ،أعضاء مجلس اإلدارة،
أفراد اإلدارة العليا) وقد متت هذه املعامالت وفقاً ألسس التعامل مع الغير ومبوافقة اإلدارة .إن املعامالت مع
أطراف ذات صلة مدرجة ضمن مدينون جتاريون وأرصدة مدينة اخري ايضاح ( )5وتخضع ملوافقة اجتماع
اجلمعية العمومية للمساهمني.
تتمثل األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات صلة يف اآلتي:
2016

املعامالت- :
إجمالي األقساط املكتتبة
تعويضات مدفوعة
األرصدة- :
مستحق من أطراف ذات صلة
مكأفأت اإلدارة العليا

2015

2,022,847

2,774,365

1,870,402

590,799

415,864

597,567

284,285

300,000
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني
تقرير حول تدقيق البيانات املالية
الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لشركة الكويت للتأمني ش.م.ك.ع («الشركة») والتي تتضمن بيان املركز املالي كما
يف  31ديسمبر  2016وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية
بذلك التاريخ ،واإليضاحات املتعلقة بالبيانات املالية ،والتي تتضمن ملخص السياسات احملاسبية الهامة.
برأينا أن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املالي للشركة كما يف
ديسمبر  2016وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعاير الدولية للتقارير املالية.

31

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقاً لتلك املعايير موضحة بشكل أكثر تفصي ً
ال
يف فقرة «مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية» والواردة ضمن تقريرنا .نحن مستقلون عن الشركة
وفقاً مليثاق األخالقيات املهنية الصادر عن مجلس املعايير األخالقية الدولية للمحاسبني ،كما التزمنا مبسؤولياتنا
األخالقية األخرى وفقاً لهذا امليثاق .باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الرئيسية ،يف تقديرنا املهني ،هي تلك األمور التي كان لها أهمية قصوى يف تدقيقنا للبيانات املالية
للفترة احلالية .ومت عرض هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل وإبداء رأينا حولها بدون إبداء رأي
منفصل حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل كيفية معاجلتنا لكل أمر من هذه األمور يف إطار تدقيقنا له.

تعويضات تأمني حتت التسوية

كما يف  31ديسمبر  ،2016تضمنت االحتياطيات الفنية احتياطي تعويضات حتت التسوية بلغت قيمته
دينار كويتي ( 48,100,237دينار كويتي  )2015 -والذي ميثل  %62من إجمالي االحتياطيات الفنية.

47,342,840

يغطي احتياطي التعويضات حتت التسوية القيمة املقدرة لتسوية التعويضات املبلغ عنها ولم يتم تسويتها يف تاريخ
بيان املركز املالي .يعتبر هذا البند من البنود التي حتتاج إلى تقديرات معقدة نظراً لعدم التأكد املصاحب بصورة
متأصلة لتقدير التعويضات وما إذا كان سيتم تعويض العمالء دفعة واحدة أو على دفعات دورية .إن تلك املبالغ هي
ذات أهمية محتملة كما أن تطبيق املعايير احملاسبية لتحديد املبلغ الذي سيتم تكوين مخصص مقابله يخضع للحكم
والتقدير بصورة متأصلة.
انظر إيضاح « 2.3.8السياسات احملاسبية الهامة» وإيضاح « 16إدارة مخاطر التأمني» وإيضاح « 20التقديرات واألحكام
احملاسبية الهامة» واإلفصاحات املتضمنة يف إيضاح  10من هذه البيانات املالية.
يف سبيل تقييم تعويضات التأمني حتت التسوية ،تضمنت إجراءات التدقيق ما يلي:
>اختبار تصميم وتطبيق ومدى فاعلية أدوات الرقابة الرئيسية املطبقة على إصدار وثائق التأمني وإجراءات
التعويضات ،كما قمنا باختيار وتقديرات اإلدارة لالحتياطي املطلوب للتعويضات وحتديث هذا االحتياطي عند
توافر املزيد من املعلومات.
>لقد حصلنا على أدلة تدقيق من خالل فحص عينات التعويضات من خالل مقارنة املبلغ املقدر لالحتياطي مع
املستندات املؤيدة ،كالتقارير الصادرة من مقيمي اخلسائر ،والذين يتوافر لديهم املؤهالت واخلبرات الكافية ذات
الصلة بهذا املجال.
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االفتراضات اإلكتوارية املستخدمة في تقييم التزامات تأمينات احلياة
كما يف  31ديسمبر  ،2016تضمنت االحتياطيات الفنية احتياطي إكتواري لتأمينات احلياة بلغت قيتمه
دينار كويتي ( 17,453,613دينار كويتي  )2015 -الذي ميثل  %25من إجمالي االحتياطيات الفنية.

19,252,932

إن هذا األمر يتضمن أحكام هامة تتعلق بالنتائج املستقبلية غير املؤكدة ،والتي تتمثل بشكل أساسي يف قيمة املبلغ
اإلجمالي األصلي لتسوية االلتزامات طويلة األجل التي قد تنتج حلاملي وثائق التأمني .إن االفتراضات االقتصادية
مثل عوائد االستثمار ومعدالت اخلصم املرتبطة بها واالفتراضات العملية مثل معدل الوفيات (مبا يف ذلك النظر يف
سلوكيات حامل وثيقة التأمني) تعتبر من املدخالت الرئيسية املستخدمة يف تقدير االلتزامات طويلة األجل.
انظر إيضاح « 2.3.8السياسات احملاسبية الهامة» وإيضاح « 16إدارة مخاطر التأمني» وإيضاح « 20التقديرات واألحكام
احملاسبية الهامة» واإلفصاحات املتضمنة يف إيضاح  10من هذه البيانات املالية.
يف سبيل تقييم التزامات تأمينات احلياة ،تضمنت إجراءات التدقيق مايلي:
>لقد حصلنا على أدلة تدقيق تتعلق بفهم أدوات الرقابة الرئيسية جلميع البيانات وحتليلها ومن ثم ،تقييم تصميمها
وتطبيقها.
>لقد قمنا بتقييم مؤهالت وخبرات املشاركني يف عملية احتساب التزامات تأمينات احلياة مبا فيهم اخلبير
املستخدم من قبل اإلدارة .إن هذا اخلبير معتمد من جهات دولية متعارف عليها.
> قمنا باالستعانة مبتخصص ملراجعة مدى مالئمة تقديرات وافتراضات اخلبير املستخدم من قبل اإلدارة.

التقييم واالنخفاض في قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

كما يف  31ديسمبر  ،2016بلغت االستثمارات املتاحة للبيع  62,062,079دينار كويتي مبا ميثل  %40من إجمالي
املوجودات .تتمثل هذه االستثمارات بشكل رئيسي يف استثمارات يف أسهم وأدوات دين مسعرة والتي متثل  %94من
رصيد االستثمارات كما يف  31ديسمبر  .2016كما أن االستثمارات املتاحة للبيع تتضمن أسهم غير مسعرة ووحدات
صناديق استثمارية .انظر إيضاح " 2.3.1السياسات احملاسبية الهامة" وإيضاح " 17تقدير القيمة العادلة" وإيضاح 20
"التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة" واإلفصاحات املبينة يف إيضاح  4من هذه البيانات املالية.
يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع وفقاً للقيمة العادلة مع إدراج التغير املقابل يف القيمة العادلة املعترف بها ضمن
بنود الدخل الشامل األخرى.
يتم إجراء التقييم من قبل الشركة باستخدام مستويات حتديد القيمة العادلة التالية:
 املستوى :1األسعار املعلنة لألدوات املالية املسعرة يف أسواق نشطة. املستوى :2األسعار املعلنة يف سوق نشط لألدوات املماثلة .األسعار املعلنة ملوجودات أو التزامات مماثلة يف سوقغير نشط .طرق تقييم تستند على مدخالت ميكن مالحظتها بخالف األسعار املعلنة لألدوات املالية.
 املستوى :3طرق تقييم ال تستند مدخالتها على بيانات سوق ميكن مالحظتها.يتسم تقييم االستثمارات يف األوراق املالية بأنه تقديري بصورة متأصلة ،وخاصة لألدوات املصنفة ضمن املستوى
و ،3نظراً لتقييمها باستخدام مدخالت بخالف األسعار املعلنة يف سوق نشط.

2

إضافة إلى ذلك ،حتدد إدارة الشركة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض يف قيمة كل استثمار على
حدة من االستثمارات املتاحة للبيع .يف هذه احلاالت ،يتم حتويل التغير التراكمي يف القيمة العادلة من بنود الدخل
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الشامل األخرى إلى بيان الدخل .ومع األخذ يف االعتبار اجلانب التقديري املتأصل لكل من تقييم األدوات املصنفة
ضمن املستويني  2و 3وتقييم االنخفاض يف القيمة ،فقد وجدنا أن هذا األمر هو أحد أمور التدقيق الرئيسية .تقدر
االستثمارات يف األوراق املالية املصنفة ضمن املستويني  2و 3مببلغ  1,258,686دينار كويتي و  2,515,866دينار كويتي
على التوالي كما يف  31ديسمبر .2016
كجزء من إجراءات تدقيقنا ،قمنا باختبار مقدار القيمة العادلة املدرجة ضمن املستوى  1من خالل مقارنة القيم
العادلة املسجلة من قبل الشركة مع البيانات السوقية املتاحة للجمهور .وبالنسبة لكافة التقييمات اخلاصة باملستويني
 2و ،3فقد قمنا بالتحقق من مدى مالءمة النماذج املستخدمة من قبل الشركة ومدى موثوقية البيانات املستخدمة
كمدخالت يف هذه النماذج .كما قمنا بالتحقق من مدى كفاية إفصاحات القيمة العادلة الواردة يف البيانات املالية.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بتقييم طريقة معاجلة اإلدارة ملؤشرات االنخفاض يف القيمة ،والتحقق من األسس املتبعة
من قبل اإلدارة يف حتديد االنخفاض اجلوهري واملستمر يف القيمة العادلة لألوراق املالية مبا يقل عن تكلفتها ومن
ثم مناقشة هذا األمر مع اإلدارة العليا.

معلومات أخرى

إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي
للشركة ،بخالف البيانات املالية وتقرير مراقبي احلسابات حولها .نتوقع احلصول على التقرير السنوي للشركة لسنة
 2016بعد تاريخ تقرير مراقبي احلسابات.
إن رأينا حول البيانات املالية ال يغطي املعلومات األخرى وال يعبر بأي شكل عن أي استنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية ،فإن مسؤولياتنا هي قراءة املعلومات األخرى وحتديد ما إذا كانت املعلومات
األخرى غير متوافقة بصورة جوهرية مع البيانات املالية أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أي
أخطاء مادية بشأنها .وإذا توصلنا ،استناداً إلى األعمال التي قمنا بها وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها قبل تاريخ
هذا التقرير ملراقبي احلسابات ،إلى وجود أي أخطاء مادية يف هذه املعلومات األخرى ،فإنه يتعني علينا رفع تقرير
حول تلك الوقائع .ليس لدينا ما يستوجب التقرير عنه يف هذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية

إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية
وعن وضع نظم الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء املادية سواء
كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.
عند إعداد البيانات املالية ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور املتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية
احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الشركة أو وقف أعمالها أو يف حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا
اإلجراء.
يتحمل املسؤولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة.

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية

إن هدفنا هو احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت
ناجتة عن الغش أو اخلطأ وإصدار تقرير مراقبي احلسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول ميثل
درجة عالية من التأكيد ،إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائماً
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باكتشاف األخطاء املادية يف حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية إذا كان من املتوقع
أن تؤثر بشكل فردي أو مجمع على القرارات االقتصادية للمستخدمني والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات
املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية ،فإننا منارس أحكاماً مهنية ونحافظ على الشك املهني طوال
فترة التدقيق .كما نقوم مبا يلي:
>حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ وتصميم وتنفيذ
إجراءات التدقيق التي تتناول تلك املخاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً لرأينا .إن
مخاطر عدم اكتشاف األخطاء املادية الناجتة عن الغش تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ ،حيث أن الغش قد يشمل
التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال أو احلذف املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية.
>تفهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس
بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة.
>تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقيرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها املعدة من
قبل اإلدارة.
>استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي وحتديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق
بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية،
وذلك بناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها .ويف حال استنتاجنا وجود عدم تأكد مادي ،يتوجب علينا أن نلفت
االنتباه يف تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة يف البيانات املالية ،أو يف حال كانت هذه اإلفصاحات غير
كافية ،يتوجب علينا تعديل رأينا .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا .على
الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف املستقبلية يف توقف الشركة عن مزاولة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.
> تقييم العرض الشامل وهيكل ومحتويات البيانات املالية ،مبا يف ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات املالية
تعبر عن املعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة حتقق العرض العادل.
نقوم بالتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة ،على سبيل املثال ال احلصر ،فيما يتعلق بالنطاق املخطط لعملية التدقيق
وتوقيتها ونتائجها الهامة مبا يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أنظمة الرقابة الداخلية والتي قد يتم حتديدها
خالل عملية التدقيق.
كما نزود أيضاً املسؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد التزامنا باملتطلبات األخالقية املتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم أيضاً

بشأن جميع العالقات وغيرها من األمور التي من احملتمل بصورة معقولة أن تؤثر على استقالليتنا والتدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.

ومن بني األمور التي يتم إبالغ املسؤولني عن احلوكمة بها ،فإننا نحدد تلك األمور التي كان لها األهمية خالل تدقيق
البيانات املالية للفترة احلالية ،ولذلك فهي تعتبر أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصالح عن هذه األمور يف تقريرنا ما
لم متنع القوانني أو اللوائح االفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية ،عدم اإلفصاح عن أمر معني
يف تقريرنا يف حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.
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تقرير حول املتطلبات القانونية التنظيمية األخرى
برأينا كذلك ،أن الشركة متسك حسابات منتظمة وأن البيانات املالية والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع
ما ورد يف دفاتر الشركة ،وأننا قد حصلنا على املعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا ،وأن البيانات
املالية تتضمن كل ما نص قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،والقانون رقم  24لسنة  1961وتعديالته
الالحقة يف شأن شركات التأمني ووكالء التأمني والقواعد املتعلقة بهما وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
وتعديالتهما الالحقة على وجوب إثباته فيها .وأن اجلرد قد أجري وفقاً لألصول املرعية ،وأنه يف حدود املعلومات التي
توفرت لدينا لم تقع خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2016مخالفات مادية ألحكام قانون الشركات رقم 1
لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو ألحكام القانون رقم  24لسنة  1961والتعديالت الالحقة له أو لعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة وتعديالتهما الالحقة على وجه يؤثر مادياً يف نشاط الشركة أو يف مركزها املالي.

الكويت يف  14فبراير
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بيان إحصائي
الرأسمال املدفوع واإلحتياطيات الرأسمالية واألرباح الصافية واملوزعة

الر�أ�سمال املدفوع

الإحتياطيات الر�أ�سمالية

الأرباح ال�صافية

الأرباح املوزعة نقد ًا

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1961

150,000

3,500

18,500

15,000

1981

9,187,500

6,174,000

7,200,000

919,000

1985

16,000,000

10,956,000

4,500,000

3,200,000

90/1991

17,600,000

19,936,000

8,851,000

4,400,000

2000

19,404,000

27,202,000

6,025,000

5,821,000

2001

19,404,000

27,202,000

6,577,000

5,239,000

2002

19,404,000

27,202,000

3,633,000

5,239,000

2003

19,404,000

27,202,000

15,685,000

7,762,000

2004

19,404,000

27,202,000

11,126,000

9,702,000

2005

19,404,000

27,202,000

23,474,000

13,583,000

2006

19,404,000

27,202,000

4,853,000

11,642,000

2007

19,404,000

27,202,000

13,293,000

13,583,000

2008

19,404,000

27,202,000

2,946,000

5,821,000

2009

19,404,000

27,202,000

)(6,235,000

3,881,000

2010

19,404,000

27,202,000

3,897,000

3,881,000

2011

19,404,000

27,202,000

4,350,000

3,881,000

2012

19,404,000

27,202,000

3,911,000

3,881,000

2013

19,404,000

27,202,000

4,237,000

3,724,800

2014

19,404,000

27,202,000

5,148,000

3,715,424

2015

19,404,000

27,202,000

5,691,000

3,695,990

2016

19,404,000

27,202,000

)(594,689

3,695,990

العام

•إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس املال املدفوع للشركة قد متت بتحويل مبالغ من اإلحتياطي العام
أو حساب توزيع األرباح ،وتوزيع أسهم منحة مجانية على املساهمني بقرارات أصدرتها اجلمعية العامة
للمساهمني يف حينها علماً بأن رأسمال الشركة األصلي  375,000دينار كويتي ( 5,000,000روبيه).
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بيان إحصائي (التأمينات العامة)
األقساط املكتتبة واألقساط احملتفظ بها وإحتياطي األخطار السارية واإلحتياطي اإلضافي

العام

الأق�ساط املكتتبة

الأق�ساط املحتفظ بها

�إحتياطي الأخطار ال�سارية الإحتياطي الإ�ضايف

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1961

157,000

68,000

22,000

6,000,000

1981

18,952,000

8,510,000

3,329,000

6,450,000

1985

19,053,000

704,000

2,781,000

6,800,000

90/1991

13,078,000

4,923,000

888,000

6,800,000

2000

12,925,000

5,267,000

2,038,000

6,120,000

2001

11,370,000

5,138,000

2,010,000

6,120,000

2002

12,862,000

5,890,000

2,318,000

6,120,000

2003

15,406,000

7,166,000

2,823,000

6,120,000

2004

17,252,000

8,451,000

3,329,000

6,120,000

2005

20,276,000

10,617,000

4,205,000

6,120,000

2006

22,865,000

12,132,000

4,808,000

6,120,000

2007

22,655,000

11,680,000

4,607,000

6,120,000

2008

22,244,000

11,666,000

4,602,000

6,120,000

2009

25,007,000

10,245,000

4,023,000

2,650,000

2010

25,593,000

11,162,000

4,406,000

2,650,000

2011

22,219,000

11,309,000

4,463,000

2,650,000

2012

27,368,000

11,909,000

4,696,000

2,650,000

2013

27,017,000

14,596,000

5,765,000

2,650,000

2014

28,376,000

14,811,000

5,852,000

3,650,000

2015

29,753,000

14,241,000

5,624,000

3,650,000

2016

30,041,000

14,655,000

5,783,000

3,650,000
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شركة الكويت للتأمني (ش.م.ك.ع)
شركة مساهمة كويتية عامة
املركز الرئيسي
مبا فيها
إدارة تأمينات احلياة واملعاشات وتكوين األموال
ووحدة التأمني التكافلي
عمارة شركة الكويت للتأمني  -شارع عبد اهلل السالم

العنوان البريدي - )769( :الصفاة  -الرمزي البريدي - 13008 :الكويت
فاكس:

965 - 22428530/22461855

هاتف - 22420139 - 22420135 :من  22420021إلى

1884433 - 22420028

E-mail:info@kic-kw.com website: www.kic-kw.com

الفروع الـمحلية
اسم الفرع

رقم الهاتف رقم الفاكس

العنوان

23981310

23983554

22436157

22445323

24825619
24816078

24819168

24719883

24737905
24812697

األحمدي

مبنى سينما األحمدي  -الدور األرضي -محل رقم

الصوابر (الشرق)

عمارة بيت االسمنت  -الصوابر  -قطعة ( - )6قسيمة

املنطقة الصناعية بالشويخ

عمارة الشركة  -ق أ  -قسيمة  - 136ش

املنطقة الصناعية بصبحان

عمارة الشركة  -قطعة  - 5قسيمة

املنطقة الصناعية الثالثة بالشويخ

عمارة الشركة قرب شبرة اخلضار قسيمة  - 159قطعة (د)

24832435
24834152

حولي

شارع تونس مجمع الصرعاوي مقابل مجمع الرحاب

22615483
22615486

22615496

السرة

جمعية السرة التعاونية  -الدور األرضي

25348073

25316516

الفحاحيل

شارع مكة  -بناية سلمان الدبوس

23926727

23926730

الساملية

شارع سالم املبارك

25750502
25746335

25750502

الفروانية

الشارع الرئيسي  -مقابل اجلمعية

24758689

24758673

اجلهراء

عمارة  - 29قطعة  - 93محل رقم

24574491

24574482

أبوفطيرة

غرب أبو فطيرة احلرفية  -قسيمة جواهر ( )Aمحل رقم

25470035

25470036

املرور

الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات

24813066

24816956

7+6
()21

23

6

1+2
18

