
 

 

 
 
 

 

 ش.م.ك.ع.  وربة للتأمين وإعادة التأمينشركة 

 وشركتها التابعة 
 

 المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية 

 )غير مدققة( 
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 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 .ع.كش.م. إعادة التأمينتأمين ولوربة لشركة 
 

 مقدمة
المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة   التأمينلقد راجعنا بيان المركز  للتأمين وإعادة  ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(   وربة 

"المجموعة" بـ  معاً  إليهما  )يشار  التابعة  فـيوشركتها  كما  الشامل  يوبيان  2022  يونيو  30  (  والدخل  المكثفين رمال  الدخل  حليين 

لفترتي   به  المتعلقين  المنالمجمعين  أشهر  والستة  أشهر  التاريختهي الثالثة  بذلك  والتدفقات بياني  و  تين  الملكية  حقوق  في  التغيرات 

التاريخ.    ستةاللفترة    ينالمجمع  ينالمكثف   ينيلحرمالالنقدية   المنتهية بذلك  المسؤولة عن إعداد هأشهر  الشركة األم هي  إدارة  ه ذإن 

. إن مسئوليتنا هي ير المالي المرحليالتقر:  34المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    كثفةالم  حليةرالمعلومات المالية الم

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة. يجة مراجعتنا لهذه المعلوماتتن التعبير عن
 

 نطاق المراجعة
الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  ا  2410لقد  المعلومات  الماليل"مراجعة  قبمرحلة  من  المنفذة  الحساباتل  ية  المستقل    مراقب 

المعلومات ا  "نشأةللم إلى الموظفين   لية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسيةاملالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة 

الت اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  األخرليلحالمسؤولين  واإلجراءات  إراجعللم  ىية  المراجعة  ة.  نطاق  أقل  ن 

التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال لمعايير  التدقيق الذي يتم وفقاً  كننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة  مي  بشكل كبير من نطاق 

 التدقيق.  ق بلاألمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتع
 

 النتيجة 
لم يتم إعدادها،   ةقإلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرف اداً تنسا

 . 34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 خرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األ

ذلك،  باإل إلى  الدفاتر    اداً تنساوضافة  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى 

رقم شللالمحاسبية   الشركات  لقانون  مخالفات  أية  وجود  علمنا  إلى  يرد  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وصل  حسبما  وأنه  األم.   ركة 

الال دوالتع  2016لسنة    1 والئحتيالت  له  األساسينفيذالت  هحقة  وللنظام  التأسيس  لعقد  أو  لها،  الالحقة  والتعديالت  األم  ية  للشركة 

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة   2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةال  ةروالتعديالت الالحقة لهما، خالل فت

 األم أو مركزها المالي.
 

لسنة   7لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  إليه علمنا واعتقادنا،    وصل  حسبما  ،الل مراجعتنااً أنه خضنبين أي

على وجه قد يكون   2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ةستسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الأ  ةئهيب   ما يتعلقفي  2010

 لي.المامركزها  وشركة األم أنشاط ال اً علىيدماله تأثيراً 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 كاهمرشو يميالعيبان والعص
 

 2022 أغسطس 14

 لكويت ا



 ةلتابعتها اكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 

 .المجمعةثفة المكرحلية الم المعلومات الماليةذه ءاً من هل جزكتش 16 إلى  1رفقة من ت المحاإليضااإن 
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 
 

 ي ف ةهي المنتر أشه الثالثة
 يونيو 30

 
 

 ي ف ةنتهي الم أشهر ةستال
 يونيو 30

 
 2021 2022 2021 2022 حات إيضا

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  

 اإليرادات:
     

 19,720,634  25,882,456  7,236,417  8,673,484   مجمل األقساط المكتتبة

 (9,137,675)  (11,513,680)  (2,442,060)  (2,575,341)   تأمين معيدي ال إلىمسندة  طساأق

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 10,582,959 14,368,776 4,794,357 6,098,143  صافي األقساط المكتتبة
      

 (1,020,360)  (2,482,673)  (486,635)  (935,943)    ساط غير مكتسبةأقاطي في احتيالحركة 

 (48,019)   28,883  3,149  (9,549)   على الحياة نتأميل بي لالحسا يطاياالحت في ركةالح

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,514,580 11,914,986 4,310,871 5,152,651  صافي األقساط المكتسبة
      

 751,296  796,704  281,717  313,456   مسندة  تأمينن إعادة مإيرادات عموالت 

 35,156  49,959  16,615  23,598   وثائقدار إص رسوم

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 10,301,032 12,761,649 4,609,203 5,489,705  اإليرادات  ماليجإ

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

      : تاف روالمص
 (5,459,035)  (6,982,387)  (2,812,803)  (3,028,801)   ة المتكبد ضاتتعويلاصافي 

 (1,139,136)  (1,191,088)  (482,875)  (530,430)   عموالت وتكاليف حيازة أقساط 

 (1,829,178) (1,845,705)  (906,113) (924,896)   مصروفات عمومية وإدارية

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 (8,427,349) (10,019,180) (4,201,791) (4,484,127)  المصروفات  ماليجإ

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,873,683 2,742,469 407,412 1,005,578  باتتكالات اإيراد فيصا
      

 692,502 302,655  577,227 (257,539)  3  استثمارإيرادات ( خسائر)صافي 

 267,180  199,602  94,898  20,648   لةركات زميحصة في نتائج ش

 283,561  383,712  88,315  128,011   خرىأ نتأميمات ات خدإيراد

 98,730  26,732  (51,455)  28,330     ل عمالت أجنبيةتحويق وفر

 5,901  16,139  4,223  1,459     أخرىإيرادات 
 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 

 926,487 1,120,620 3,671,309 3,221,557 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

      مصروفات أخرى: 
 (536,003) (593,181)  (290,060) (203,875)   غير موزعة  وإداريةمصروفات عمومية 

 (287,485)  (292,153)  (142,955) (158,654)   أخرى تأميندمات خ اتمصروف
  اهتحصيل ية ديون مشكوك فيمقمخصص انخفاض 

 (500,000)  (752,321)      - (2,321)   ومة معدو
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 

 (364,850) (433,015) (1,637,655) (1,323,488) 

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

مؤسسة الكويت للتقدم   حصة اتمخصص ل قب حالرب
 1,898,069 2,033,654 687,605 561,637    م العمالة الوطنية والزكاةالعلمي وضريبة دع

      

 (15,530)  (16,269)  (5,637)  (3,000)   م العلميقدحصة مؤسسة الكويت للت
 (59,315)  (63,452)  (14,449)  (3,000)   وطنية الة يبة دعم العمالرض

 (21,054)  (24,687)  (5,149)  (4,000)   الزكاة
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,802,170 1,929,246 662,370 551,637  ربح الفترة 
  

════════ ════════ ════════ ════════ 

      الخاص بـ: 
 1,804,352  1,914,696  672,268  557,851   األممي الشركة اهمس

 (2,182)  14,550  (9,898)  (6,214)   غير المسيطرة  الحصص
  

──────── ──────── ────────   

 
 551,637 662,370 1,929,246 1,802,170 

  

════════ ════════ ════════ ════════ 

  يهمسابمالسهم األساسية والمخففة الخاصة  حيةبر
 فلس 10.7 فلس 11.25 فلس 3.9 فلس 3.27 4 م األ كةشرال

  

════════ ════════ ════════ ════════ 



 ةلتابعتها اكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 

 .المجمعةثفة المكرحلية الم المعلومات الماليةذه ءاً من هل جزكتش 16 إلى  1رفقة من ت المحاإليضااإن 
 

3 

 

 المجمع )غير مدقق(  ثفان الدخل الشامل المرحلي المكيب

 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 
  

 في  ةأشهر المنتهي  الثالثة
 يونيو 30

 
 

 في  ةأشهر المنتهي  ةستال
 يونيو 30

 2021 2022 2021 2022 ضاح إي 

 دينار كويتي  تييوكر انيد دينار كويتي  تييوكر انيد  

 
 

    

 1,802,170 1,929,246 662,370 551,637  الفترة  ربح

         أخرى:شاملة دات اريإ (خسائر )

بيان الدخل المرحلي   إلى بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها 
  ة:حقع في فترات الالمكثف المجم

 

    

ة  ليمان موجودات ققة مر مح يغ حابأر( خسائر)صافي  -

 متاحة للبيع

 

(2,091,718) 1,635,734 (1,024,708) 2,216,202 

 1,568 - - - 3 ودات مالية متاحة للبيع القيمة لموج اضخسائر انخف -
ركات  ى لشاألخرالشاملة ت ادايراإل( الخسائر)حصة في  -

  لةميز

 

(2,378) 1,609 14,630 7,273 

 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,225,043 (1,010,078) 1,637,343 (2,094,096)    شاملة أخرى للفترةإيرادات ( خسائر ) 

 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 4,027,213 919,168 2,299,713 (1,542,459)     ترةفلالشاملة ل اإليرادات (ر الخسائ) إجمالي

 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

      الخاص بـ: 

 4,029,395   904,618  2,309,611  (1,536,245)   مألامي الشركة اهمس

 (2,182)   14,550  (9,898)  (6,214)   المسيطرةغير   الحصص

 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

  (1,542,459) 2,299,713 919,168 4,027,213 

 

 

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

 





 

 ةتها التابعكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 

 .جمعةالم كثفةرحلية الممال المالية تالوم المعتشكل جزءاً من هذه  16 إلى  1مرفقة من لت اضاحان اإليإ
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 مع )غير مدقق(مجالالمكثف لي رحلمحقوق الملكية ا بيان التغيرات في 

 2022 يونيو 30في لمنتهية للفترة ا

  م ألامي الشركة هسابمحقوق الملكية الخاصة  

 
   رأس

 لمال ا
 تياطيحا

 اري إجب
 طياحتيا
 عام 

 ياطاحتي
 ييارتاخ

 م أسه
 زينةخ

احتياطي أسهم 
 خزينة

رات  لتغيااطي ياحت
اكمة في القيمة  ر تمال

 العادلة 
 احأرب

 مرحلة 
 لي جما اإل

 الفرعي

غير  الحصص
 المسيطرة 

 مجموع 
 الملكية  قحقو

        نار كويتييد        دينار كويتي        ييتر كودينا        دينار كويتي        ر كويتياندي        يتيكور نادي        يكويت دينار        يكويت دينار        ر كويتينادي        دينار كويتي        نار كويتييد 

  2022يناير  1في الرصيد كما 

 40,636,889 (64,969) 40,701,858 2,423,828 7,608,455 305,756 (893,031) 764,895 4,000,000 8,781,109 17,710,846 ( مدقق)

 1,929,246 14,550  1,914,696   1,914,696  -    -    -    -    -    -    - الفترة  ربح

 (1,010,078) - (1,010,078) - (1,010,078)    -    -    -    -    -    - شاملة أخرى   رائ خس

 

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

الشاملة دات يرااإل( الخسائر) إجمالي

    -    - - - - - فترةلل

 
(1,010,078) 

 
1,914,696  904,618 

 
14,550 

 
919,168 

 (1,712,206)    - (1,712,206) (1,712,206)    -    -    - - - - - ( 12 إيضاحنقدية ) أرباحتوزيعات 
 ينة  أسهم خز في  ركةالح

    -    -    -    -   (10إيضاح )

 
(355,766) 

 
(5,711) -    -    (361,477) -    (361,477) 

 

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

 39,482,374 (50,419) 39,532,793 2,626,318 6,598,377 300,045  (1,248,797)  764,895  4,000,000  8,781,109  17,710,846  2022 يونيو 30ي الرصيد كما ف

 

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

  2021 يناير 1كما في  صيدالر

 37,066,955 (41,999)  37,108,954   2,126,424  4,836,890  164,760  (1,275,970)  764,895  4,000,000  8,781,109  17,710,846  ( قدق )م

 1,802,170 (2,182) 1,804,352 1,804,352    -    -    -    -    -    -    -   الفترة( خسارة ) حب ر

 2,225,043    - 2,225,043    - 2,225,043    -    -    -    -    -    - رى ة أخمل اش إيرادات

 

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

الشاملة  (الخسائر)  داتيرااإل إجمالي

 4,027,213 (2,182) 4,029,395 1,804,352 2,225,043    -    -    -    -    -    -  للفترة

    -    -    - (718,072)    - (106,469)  824,541     -    -    -    - ( 12اح إيضأسهم منحة )

 (1,327,671)    - (1,327,671) (1,327,671)    -    -    -    -    -    -    - ( 12 إيضاحنقدية ) أرباح توزيعات

  إيضاح) نةي زأسهم الخ الحركة في

10  ) -    -    -    -     (291,753)  17,826 -    -    (273,927) -    (273,927) 

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 39,492,570 (44,181)  39,536,751   1,885,033  7,061,933 76,117  (743,182)  764,895  4,000,000  8,781,109  17,710,846    2021 يونيو 30 في امالرصيد ك

 

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



 

 ةتها التابعكشرو ش.م.ك.ع. ينموإعادة التأ تأمينبة للة ورشرك
 

 

 .عةحلية المكثفة المجممرال ماليةال تالوم معلازءاً من هذه شكل جت 16 لى إ  1من رفقة يضاحات الماإلن إ
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 ( قمدق  مع )غيرثف المجلمرحلي المكة اقدينت الدفقاالت بيان

 2022 يونيو 30في نتهية لما رةتفلل

  
 المنتهيةأشهر ةستال

 يونيو  30في 
 2021 2022 تحايضاإ 
 يدينار كويت ي يتدينار كو  

    أنشطة التشغيل 

 1,898,069 2,033,654  اة والزكالوطنية ضريبة دعم العمالة ي وعلمال مدللتقويت حصة مؤسسة الك لقب  ةترربح الف

الوطنية  علمي وضريبة دعم العمالة  ال  مدللتقويت  كسسة الحصة مؤ  ل قب   رةفت لاربح    ةلمطابق  تعديالت
    النقدية:  تفي التدفقابصا اةوالزك

 (477,256) (693,592) 3   أرباحتوزيعات  إيرادات

 (233,991) (236,927) 3 ائد وف  تاداإير

او   األرباحل ادلة من خالعال يمةجة بالقرمالية مدموجودات  نم ةقحقغير م (أرباح )خسائر 
 (115,130) 518,377 3 خسائر ال

 49,929 (26,161) 3   او الخسائر األرباحل جة بالقيمة العادلة من خاللية مدر ات ماموجود بيع نممحققة  خسائر  (أرباح)

 1,568 - 3 الية متاحة للبيع ات مة موجوداض قيم فخن ا خسائر

 (5,309) - 3 ع للبي  الية متاحةموجودات ممن بيع  حب ر

 (267,180) (199,602)  ة  ميلت زاكشر حصة في نتائج

 107,048 103,267  معدات  كات وممتل كستهالا

 500,000 752,321  ة  معدوم مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها و

 175,196 201,004  فين  للموظ  مةالخد نهايةمخصص مكافأة 

 30,295 (52,284)  نبية  فروق تحويل عمالت اج
  ───────── ───────── 

  2,400,057 1,663,239 

    يل: تشغومطلوبات ال جوداتفي مو التغيرات

 2,877,159 16,033,900  ة تحت التسوي  يضاتطي التعوفي احتيا تأمينالدة إعاة حص

 (2,027,806) (3,926,785)  تأمين ادة وإع تأمينمدينو 

 323,534 (886,960)  دات أخرى وجمو

 (1,738,304) (11,811,872)  تأمينود المطلوبات عق

 68,629 726,061  ن ميأت وإعادة  تأميندائنو 

 (330,042) (396,079)  رى ت أخوبامطل
  ───────── ───────── 

 836,409 2,138,322  العمليات  ناتجة من لاة قدي ن الالتدفقات 

 (115,140) (101,249)  موظفين مدفوعة خدمة لللا ةي هامكافأة ن 
  ───────── ───────── 

 721,269 2,037,073  غيل شت ة الط أنشن تجة مالنا التدفقات النقدية فيصا
  ───────── ───────── 

    االستثمار  أنشطة

 150,000 3,538,820  ألجل ة ادد مح عئ داو يف  لحركةصافي ا

 3,350 222  الحياة  ىلع ني مأت ل ان وثائق اقروض بضم الحركة في

 (1,014,981)    -   بيعة للمتاحمالية  موجوداتشراء 

 (45,000)    -  زميلة شركة ر في  ااستثم إلىإضافات 

 (3,768,146) (2,347,501)   الخسائر وح أ اب رالل األخ منة دلالعايمة مدرجة بالقموجودات مالية  تريامشت 

 23,909    -  بيعلل ةحات مات مالية بيع موجود من المحصل

 3,214,532 1,010,365  و الخسائر األرباح أ لخال  من ةل العاد القيمةدرجة ب ت مالية مموجودابيع ن المحصل م

 (12,930) (176,673)  عدات وم كاتتلمم رياتت شم

 118,002 670,592  مستلمة اح رب أ توزيعات

 61,884 326,949  تلمة مس ائدفو اتإيراد

 (441,860) (2,470,189)  شراء أسهم خزينة 

 167,933 2,108,712  من بيع أسهم خزينة  تحصالت م

 128,501 179,899  زميلة  اتمستلمة من استثمار في شرك أرباحتوزيعات 
  ───────── ──────── 

 (1,414,806) 2,841,196   ماراالستث  أنشطة المستخدمة في()  نة ماتجالن دفقات النقدية ت لا يفاص
  ───────── ──────── 

      التمويل أنشطة

 (1,327,671) (1,636,703) 10   مةنقدية مستل أرباحات يعتوز

 - 600,000  ألجل ويل ا قرض ط
  ───────── ───────── 

 (1,327,671) (1,036,703)    التمويل أنشطة  مة فيمستخدلنقدية اصافي التدفقات ال
  ───────── ───────── 

 (2,021,208) 3,841,566   في النقد والنقد المعادل  (النقص )  يادةالز فيصا

 5,733,749 7,445,592  الفترة  اية النقد المعادل في بدو قدالن 

  ───────── ───────── 

 3,712,541 11,287,158 8 ة الفتر يةهان  النقد والنقد المعادل في
  ═════════ ═════════ 
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 األم ةكرشلا ضوأغرا تأسيسال .1
 

التأمينكة  شر  نإ للتأمين وإعادة  للتأمين  شركة    بقًا، سا"(األمالشركة  "ش.م.ك.ع. )  وربة  كشركة   تم تأسيسها  ،ك.ع.ش.م.وربة 

 .1976توبر أك 24 يخاربت رادالصي ير األم ومة الكويـت بموجـب المرسـولـ دامة فـي مساهمة كويتية ع
 

أغراض  مخاطر  تاكتاي  ه  م ألا  الشركة  إن  ال  ينالتأمب  ال  عامال  تأمينوال  حياةعلى    امة الع  الحوادث و  قئار حلا  ضد  تأمينمثل 

الطاخمو وا  تأمينر  األخرىطاخمالو  يرانطلالبحري  من  األموإقراض    ر  الناتجة  وثوال  في    تأمينال  ئقاإصدار  واالستثمار 

 . هاب وحسملما اليةمالألوراق ا
 

 . دولة الكويت - 13103 اةالصف ،24282 رقم ص.ب. وجل هسم ال األمالشركة  مكتب إن عنوان
 

من    2022  يونيو   30في    ةأشهر المنتهي  ةستالجموعة لفترة  مللالمجمعة  المكثفة  ية  لحلمرة ايعلومات المالمال  رداإصح بالتصري  مت

 .2022 أغسطس 14بتاريخ دارة اإلس ل مجلبق
 

االبيا  دماعتا  مت المجمعة  نات  فيتالمن  ةسنلل  للمجموعةلمالية  قبل    2021  ديسمبر  31  هية  األمممن  الشركة  اجت  ساهمي   ع امفي 

 (. 12)إيضاح  2022 أبريل 17خ اريبت عقدننوية الملسا ميةلعموا يةعمالج
 

 ةلمجموعلالمحاسبية  اساتالسيالتغيرات في واد اإلعدس أسا .2
 

  داعدإلا ساسأ 2.1
 

   .يلحمرللي اامالتقرير ال:  34 الدوليلمحاسبة لمعيار ااً قطبموعة جمللة معمجالالمكثفة مالية المرحلية ال تالمعلوما  تم إعداد
 

للشركة   التقرير المالية وعملة  العملة الرئيسيالذي يمثل  ،  يار الكويتدينبالالمجمعة  كثفة  الم  رحليةم الية  مالعرض المعلومات ال  متي

 .ماأل
 

 متملة  ا كة  لبيانات مالية مجمعلمطلوبة  إلفصاحات اوات  لومامعفة ال اكن  تضملمكثفة المجمعة ال ت ة ا حليمرلمعلومات المالية الا  إن

الدوليةقفو  اهددا عإ للمعايير  االلتق   اً  علية، ويجب االطاللمالرير  بالبيانيها مقترنع  المجمة  المالية  للسنا  عةات  للمجموعة  ة  لسنوية 

كررة والتي  دية المتقات العاحقاتس الا  نضمتتتي  الت  ديالتم إدراج كافة التعقد  نه  ارة أ. ترى اإلد2021ديسمبر    31في  المنتهية  

ضرورة عن النتائج بر بالال تع  2022  يونيو  30ة في  لمنتهيا  هرأش  ستةالة  فترنتائج التشغيل ل  إن.  لداعلا   ضرعلة ليرضرو  تعتبر

   .2022ديسمبر  31 فيي هنتية التي تيمكن توقعها للسنة المالالتي 
 

  عة جموالم قبل من ةطبقالميالت عدالتو اتالتفسيروالجديدة  عاييرالم 2.2
 

ال المحاسياساإن  الما  دإعدا  يف  ة قطبملاسبية  ت  الم المعلومات  لتلك  المكحلية  رلية  مماثلة  المجمعة  في  تبعالمثفة  البيانات   إعدادة 

لية  ارير الماولية للتقلدا  لم يكن للتعديالت على المعايير.  2021ديسمبر    31  فيية  لمنته نة ا للس  للمجموعة  عة السنويةالمالية المجم

الفترة المحاسبية السنوي  التي تسري أو  أثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز  ت  أي  2022يناير    1أ من  دبت  يتة العلى 

  لمجموعة.ل  الماليداء األ
 

 بعد صادرة ولكن لم تسر  ييرمعا 2.3
 

 تأميند القوع 17لية ماالر للتقاريالمعيار الدولي 
في مايسحالما  يرايمعس  لجر مدأص الدولية  للتقايار  المع  2017و  بة  محاسبي  معيار  ، وهو  تأمينلا  دوقع  17  ةيلامال  ريرالدولي 

  17ة  ماليللتقارير اليسري، يحل المعيار الدولي  ن  . وما أحاواإلفص  والعرض  سايلقوااف  عتراالطي  يغ  تأميند شامل لعقود الجدي

كافة   لىع  17  ةيلامر اللدولي للتقارير اعيام ال  سريي  .2005الصادر في سنة    ينتأملا  ودعق  4  اليةمي للتقارير الليار الدوالمعل  مح

التي بغض النظر عن نوع المنشآت  (  تأمينال  ةر وإعادالمباش  ينتأمالم والعا  مينأتاة والعلى الحي  تأمينالي  )أ  تأمينود الأنواع عق

ثناءات محدودة  ستا  ريتسة.  ييردا المشاركة التقمزايت  اذ  يةالملا  تاواألدوت  لبعض الضمانالك بما يخضع  ذلعقود وكتصدر هذه ا

ألكثر إفادة  ا  بأنه  ميز يت  تأمينعقود اللي  حاسبج منموذقديم  هو ت  17ارير المالية  لتقي لار الدولمعيلل  عاماللهدف  او  ق.بيطتال  قلنطا

  بيرةرة ك صوند بتسوالتي ت  4ية  المال  رريتقالل  يلولدا  عيارلمواردة ضمن ات الن المتطلباالنقيض م  ى. علتأمينات الوتناسقاً لشرك

لعقود    اً شامالً نموذج  17ة  ماليارير الالدولي للتق  يقدم المعيار  قة،سابالالمحلية    المحاسبيةاسات  يلسل  ي عجر  رثق بأعدم التطبي  إلى

 . ةحاسبة ذات الصليغطي كافة جوانب الم تأمينال
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 ( تتمة) ةجموعملل اسبيةالمح اساتالسيالتغيرات في واد اإلعدس اسأ .2
 

 (ةمتت)  بعدصادرة ولكن لم تسر  ييرمعا 2.3
 

 (تتمة) تأميند القوع 17لية ماالللتقارير يار الدولي عمال
 ده:ناعام والذي يسوذج النمالى  عل 17 ماليةير الر ر الدولي للتقااساس المعيأيعتمد 

 

 رة(ياب المتغاألتع)طريقة  باشرةمالة ت مزايا المشاركل محدد للعقود ذاتعدي . 

 لجد قصيرة األعقوعلى ال ةسييئر رةنطبق بصووتاط( األقس ع)طريقة توزي طريقة مبسطة . 
 

ر  ياين  1بعد  ي أو  بدأ فتالتي    عةلمكثفة المجما  ية حلمرالية الات المالمعلومى فترات  عل  17لية  اقارير الميسري المعيار الدولي للت

ولي دلا  رايمعالق  اً بتطبيأيض  المنشأةيطة أن تقوم  رمبكر ولكن شق اليتطب ح بالويسم  نة.بالغ المقارلمضرورة إدراج امع    2023

المالية  لتقارل المفي أو قبل تاريخ قيامها ب  9ير  الدولتطبيق  للتقارعيار  الماي    ذه بتطبيق ه  ةوعمجم ال  مقوست.  رةألول م  17لية  ير 

 .هاعند سريان  التعديالت
 

 ستثماراالمصروفات  /(خسائر)صافي إيرادات  3

 

 هية المنترأشه ةالث الث
 يونيو 30 يف

 
 

 هية المنترأشه ةلستا
 يونيو 30 يف

 2022 2021 2022 2021 

 ي تيوكار دين دينار كويتي ي تيوكار دين دينار كويتي 
     

 477,256 693,592  340,383  226,945 ح ابت أروزيعات تدايراإ
 233,991 236,927  123,919  113,361   ئدفوايرادات إ

مدرجة  موجودات مالية منمحققة غير  أرباح)خسائر( 

 (518,377) 194,192 (539,226) او الخسائر احاألربخالل  ة منيمة العادلبالق
 

115,130 
جة  ية مدرودات مالموجع  بي منمحققة   )خسائر( حأربا

 9,178  ائرخسو الا  احرباألخالل  بالقيمة العادلة من
 

(49,519) 26,161 
 

(49,929) 
 دات مالية متاحة للبيعخسائر انخفاض قيمة موجو

 ( 6 إيضاح)
 

 -    
 

 -    
 

 -    (1,568) 
 5,309    -     -     -  موجودات مالية متاحة للبيع بيع من  حرب
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (189,742) 608,975 438,303 780,189 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (87,687) (135,648) (31,748) (67,797) استثمار  اتمصروف

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

 (257,539) 577,227 302,655 692,502 

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

 

 ألساسية والمخففةربحية السهم ا 4
 

سهم  األ  لعدد  حالمرج  سطمتوال  على  األمالشركة    يفترة الخاص بمساهملاربح    قسمةن طريق  ساسية عسهم األال  يةربح  بتستح

 :ما يليك ء أسهم الخزينة(تثناسة )باالفتر القائمة خاللة اديعال
 

 

 هية المنترأشه ةالث الث
 يونيو 30 يف

 
 

 هية المنترأشه ةلستا
 يونيو 30 يف

 2022 2021 2022 2021 

 1,804,352 1,914,696 672,268 557,851 تي(ير كو ينا )د  األم   اهمي الشركة مسب اص الفترة الخ   ربح 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     

 ترة الف  ل خال   العادية القائمة م  سه د األجح لعد رم ل ا المتوسط  

 168,776,848 170,130,291 171,525,359 170,478,408 أسهم()   ة( استثناء أسهم الخزين )ب 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 فلس 10.7 فلس 11.25 فلس 3.9 فلس 3.27 السهم   ربحية   
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 .قةب اوالمخففة متط األساسيةهم الس قائمة، فإن ربحيةة فأدوات مخف وجودا لعدم نظرً 
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 كات ومعدات ممتل    .5
 

قصا ب  موعةجمال  لدى  ىبنملاو  رض األإن   )دي  1,189,895  قدرها  ريةدفتيمة  في   1,189,895  :2021  ديسمبر  31نار كويتي 

 .تأمينة تنظيم الحدولح صال هونة( مردينار كويتي 2,793,429  :2021 يونيو 30و ييتكونار دي
 

 ة متاحة للبيعموجودات مالي  .   6

 ونيو ي 30 
2022 

 قة()مدق
 ديسمبر 31

2021 

 يويون 30
2021 

 دينار كويتي  تي يكوار دين دينار كويتي 

    

 14,096,422  14,544,485  13,838,453 رة* سعأسهم م
 815,733  923,118  909,951 مسعرة ير هم غأس

 7,540,865  9,260,371  9,007,146 * في سندات * استثمار
 ────────── ────────── ────────── 

 23,755,550 24,727,974 22,453,020 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 يونيو   30و  دينار كويتي  2,142,504:  2021بر  ديسم   31)تي  دينار كوي  3,098,276  هاقدر  ةعادل  قيمةبلمسعرة  ا  سهماأل  إن*  

   .تأمينة تنظيم الوحدصالح لمرهونة ( دينار كويتي 3,076,185 :2021
 

من    معدل  السنداتمل  حت**   يتراوح  )5.75  لىإ%  3.63فائدة  سنوياً   يونيو   30و  %5.75إلى    %3.63:  2021بر  سم يد  %31 

الكويتي   يناربالددرجة  ملا  تالسندا  قيدتم    .سنوات  10  لى إ  5  ا بين م  تتراوح  فترة  ستحق خالل، ي(%6.5  إلى %  3.63:  2021

  (دينار كويتي  3,100,000  :2021  يونيو  30ر كويتي ودينا  5,300,000  :2021ديسمبر    31)نار كويتي  دي  5,300,000بمبلغ  

اقي السندات )المدرجة ب  إدراج  يتمينما  ب   ،منها  وثوق رة مبصو  عادلةال  اهمكن تحديد قيمت ي  ث ال حي ة  انخفاض القيما  ناقص  ةلفتكالب

  .للقيمة العادلةفقا ويكي( راألم والربالد
 

قيمتها.    خفاض فيانأي    عوق  يع لتقييم ما إذابللاحة  وجوداتها المالية المتلم  ةمراجع  ءراجإب  ةاإلدار  قامت،  2022  يونيو  30كما في  

كويتي  ار  يند  30,906:  2021سمبر  دي  31)ع  جمكثف المخل المرحلي المالد  في بيانالقيمة    ضانخفا   رئا سخ  تسجيلم  تلي،  االتوب

   .(كويتي  دينار  1,568: 2021 يونيو 30و
 

 األجل  محددةودائع    .   7
 

 .يداعاالتاريخ من  أشهر ثالثة تجاوزتصلية أ اقاستحقفترة ذات  كوبنلادى لئع اود محددة األجلودائع تمثل ال
 

الكويت    1,950,000  قدره  مبلغألجل  ا  محددة  دائعالو  تضمنت دولة  في  به  محتفظ  كويتي  تنظيم لح  لصا  مرهونودينار  وحدة 

  5,185,415:  2021  يونيو  30ويتي  دينار كو  5,186,020:  2021ديسمبر    31ويت )تأمين في دولة الكوفقًا ألنظمة ال التأمين

 .كويتي( دينار
 

امودائع  للالفعلي  ة  الفائدمعدل    تراوح  %3.25إلى    %1.50:  2021ديسمبر    31سنويًا )  %2.19إلى    %1.56  من  ألجلحددة 

 (. %3.5إلى  %1.5: 2021 يونيو 30و
 

 المعادل  النقد والنقد     . 8

 
 ونيو ي 30

2022 

 )مدققة(
 ريسمبد 31

2021 

 نيويو 30
2021 

 ار كويتي ندي ي يتدينار كو كويتي اريند 
    

  18,009   13,461  18,102 وقدالصن في نقد

  1,169,500   319,937  588,937 حفظةنقد في الم

     -  301,485  4,541,222 (يتم استحقاقها خالل ثالثة أشهر من نهاية الفترةوديعة قصيرة األجل )

 2,525,032  6,810,709  6,138,897 دى البنوكدة لأرص

 

───────── ────────── ───────── 

 

11,287,158 7,445,592 3,712,541 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 (تتمة)  المعادل النقد والنقد     . 8
 

األجلال  تتضمن الكوي  به  محتفظ  دينار كويتي  3,238,422مبلغ    ودائع قصيرة  دولة  الرهنت  في  تنظيم وح  لحلصا   بموجب  دة 

في  وف التأمين التأمين  ألنظمة  القًا  )دولة  شي  :2021ديسمبر    31كويت  ك  ءال  شيء2021  يونيو  30ويتي  ودينار  ال  دينار   : 

 .(كويتي 
 

 (.%3.25: 2021ديسمبر  31سنويًا ) %1.75إلى  %1.25من  لودائع قصيرة األجللمعدل الفائدة الفعلي  تراوح
 

 المال رأس     .9
 

والمدصدلماال  المرأس    كونيت   يونيو   30و  سهم  177,108,460  :2021ديسمبر    31)  همس  177,108,460  عدد  نمع  فور 

 .نقدًا لامبالك فوعمدللسهم س فل 100 قيمةب (سهم 177,108,460 :2021
 

الع2022مارس    13في   الجمعية  اجتماع  األم  الشركة  عقدت  لوميم ،  العادية  غير  المال  ة  رأس  زيادة  على  ووافقت  لمساهمين 

 .دينار كويتي 25,000,000إلى  دينار كويتي 17,710,846من لمصرح به ا
 

 خزينةم أسه    .10

 
 يونيو  30

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 

 يونيو 30
2021 

    

 6,290,587 5,795,002 7,963,628 سهم  األد عد 
 3.55 3.27 4.5 (درة )%لمصاألسهم ا لىإبة لنسا 
 855,520 869,250 1,011,380 تي( يكو ينار)دالقيمة السوقية  
 743,182 893,031 1,248,797 تي( )دينار كوي التكلفة  

 

 يع.متاحة للتوزيست لها فظ بلمحتة اهم الخزينة أسكلفت المكافئة لتااالحتياطين إ
 

 31فلس للسهم )  127  بقيمة  2022  يونيو  30المنتهية في    ةترللف  ماألركة  شأسهم الاص بالخ  لسوقا ح لسعر  المرجالمتوسط  در  ق

   للسهم(. فلس 136 :2021 يونيو 30هم وفلس للس 139 :2021ر ديسمب
 

  قاءل سهم 15,630,244 عددهم خزينة بلى شراء أسع ألما شركةت إدارة الوافق ،2022 يونيو 30ة الحالية المنتهية في ترلفاخالل 

  2,108,712  هقدرمقابل    إجمالي  لقاءسهم    13,461,618بعدد  خزينة    أسهم، وبيع  كويتيينار  د  2,470,189  هقدرمقابل  الي  إجم

 .  يتيدينار كو
 

 تأمين لاعقود  تلوبامط    .11

 

 يونيو  30
2022 

 ققة()مد
 ديسمبر 31

2021 

 
 يونيو 30

2021 

 دينار كويتي  كويتي ار يند يدينار كويت 
    

 53,046,764  52,124,946  37,740,546 ية و تعويضات تحت التسالطي احتيا
  5,400,584   5,151,039  7,633,712  غير مكتسبة أقساط ياطياحت
  2,012,830   2,027,587  1,998,704 الحياة   ىعل تأمينلحسابي لتياطي اح
  356,702   360,327  479,065 ةكتسب الم غير تأمينلة إعادة الوعم

 
───────── ───────── ───────── 

 47,852,027 59,663,899 60,816,880 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ةية السنويومالعم الجمعية .   12
 

ة  لية المجمعة للسن المات  اانالبيحيث اعتمدت    2022  أبريل  17خ  تاريب  األمركة  شساهمي اللم  ةيالسنو  ميةالعموة  الجمعي  دقام انعت

في  تالمن اإلدارة  م  وضع  صيةوت  وكذلك  2021ديسمبر    31هية  نقد  توزيعبجلس  في  %  10ة  نسبب  يةأرباح  المنتهية   31للسنة 

 (.%4: 2020)  %ال شيء نسبةب أسهم الخزينة من منحة أسهم( باإلضافة إلى % 8: 2020) 2021ديسمبر 
 

الع2022مارس    13في   الجمعية  اجتماع  األم  الشركة  عقدت  زيادة  وميةم ،  على  ووافقت  للمساهمين  العادية  المال    غير  رأس 

 .ار كويتيدين 25,000,000إلى  دينار كويتي 17,710,846من المصرح به 



 ةالتابعتها كشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 ة )غير مدققة(المكثفة المجمع يةمرحلال ليةت المالوماإيضاحات حول المع

 2022 يونيو 30 يرة المنتهية فللفتو فيكما 
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 القطاعاتمعلومات  .   13
 

والحوادث   طيرانلاو  يبحرال  تأمينالالعامة  خاطر  لى المع  ينتأم ال  تضمني  .ماراالستث و  لطبيا  مينتأالو  الحياة  ىعل  ينتأمالو  خاطر العامةلى المع  تأمينال:  هم  اتعقطا  الثثفي    عةولمجمتعمل ا

   .تراالسيوا والحرائق العامة
 

م  يت ئر ولخسااألرباح أو ا  إلىاستنادا  عات  القطام تقييم أداء  تي  .اءألدلموارد وتقييم اا  وزيعتت حول  ذ القرارا اغرض اتخصلة لمنف  ورةلها بصوحدات أعماائج التشغيل لتذية نفيتنلا اإلدارة  تراقب لجنة  

  المجمع. المرحلي المكثف  دخللا بيان  مع فقاوتي  بماقياسها 
 

 عات:هذه القطاحول فاصيل ت ييل فيما
 

  ينتأمإجمالي ال امةمخاطر الع لا  على   مين تأال  
 طرلمخالى اع

 ة مالعا 

على  تأمينال
 تأمينلياة وا الح

 ان البحري والطير 2022 يونيو 30 ع ـو المجم  ر موزعة غي ر ماستثاال الطبي 
العامة  ادثالحو

 سيارات  والحرائق 

 ويتيار كندي كويتي دينار تييكو ردينا يدينار كويت ار كويتييند تيدينار كوي دينار كويتي ينار كويتيد 

         
 13,871,938  88,667  1,021,617  7,796,949  4,964,705  3,492,345  1,187,426  284,934  اتالقطاع   دات را إي 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 1,929,246 (1,351,063) 537,834  2,242,344  500,131  87,280  242,366  170,485  اتطاع الق   نتائج 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 

  تأمينإجمالي ال
 على المخاطر

 ة املعا

على  تأمينال
 ينتأملالحياة وا 

 ع ـو المجم  ستثمار اال طبي ال

 ينار كويتيد كويتي ردينا دينار كويتي يدينار كويت 
     

 111,435,214  42,000,360   7,380,354   62,054,500  اتوجود الم 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
 71,944,190 4,600,000  2,818,873  64,525,317 لوباتط لم ا 

 

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

 

 (ة )مدقق  2021بر  ديسم   31

 تأمينإجمالي ال
  خاطرعلى الم

 ة ملعاا
على الحياة   تأمينلا

 ع والمجمـ ارستثماال بي طل ا نميأتوال

 ي دينار كويت يتي دينار كو كويتي  ينارد نار كويتي دي   
     

  123,191,953   42,093,531   3,908,187   77,190,235  موجوداتال 
 

═══════════ ═══════════ ═══════════ ══════════ 
 82,555,064  4,000,000   2,307,708   76,247,356  لمطلوباتا 

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

═  



 ةالتابعتها كشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 ة )غير مدققة(المكثفة المجمع يةمرحلال ليةت المالوماإيضاحات حول المع

 2022 يونيو 30 يرة المنتهية فللفتو فيكما 
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 )تتمة( قطاعاتات الومعلم .   13

 امةالع   طر على المخا  تأمين ال  
 تأمينال إجمالي

  لمخاطرلى اع
 ة العام

  الحياة ىعل تأمينال
 الطبي  تأمينوال

 

 

 المجمـوع  وزعة م غير ار استثم

 

 2021 يونيو 30
لبحري  ا

 يران لطوا
عامة  الحوادث ال

 ت اسيار لحرائق وا

 ينار كويتي د تي ويدينار ك ر كويتي يناد دينار كويتي  ي ويتر كادين دينار كويتي  نار كويتي دي تي كويدينار  

         
 11,736,594 388,193 1,047,369  5,384,196   4,916,836   3,463,765   1,190,838   262,233  اتادات القطاع إير 

 ══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

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

  1,802,170  (1,129,598)   1,059,818   314,977   1,556,973   1,048,643   357,280   151,050  تاطاع ق نتائج ال 

 ══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

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

 

 

 أمينتالي الإجم
  خاطرعلى الم

 ة املعا
لحياة  على ا مينأتلا

 ع المجمـو ر استثما الطبي  تأمينوال

 دينار كويتي  ي تدينار كوي دينار كويتي  كويتي نار دي 
     

 74,837,702 اتجود لمو ا 
══════════ 

 6,269,957   39,903,397  
══════════ 

121,011,056 
══════════  ══════════ 

 81,518,486 2,000,000  2,158,876  77,359,610 اتلمطلوبا 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



 ةتها التابعكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 (قةقمد ير المجمعة )غ ةثفمكال ةيية المرحلومات الماللمعالحات حول إيضا

 2022 يونيو 30 لمنتهية فياوللفترة  يف كما
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 طراف ذات عالقة األ احاتصإف   .14 
 

العدمجموعة  ال  تقام أذات عالأطراف  ع  ممالت  اعمال  من  ديبإجراء    رة داة وموظفي اإلالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدار  ي قة 

الزروالش  ياالعل عالقةااألطر وميلة  كات  ذات  األخرى  الألاق  امن سيض  ف  يت  يداععمال  بخدمافيما  والعلق  التمويل  خدمات  ت 

الجوهرية  رصدة  واأل  فيما يلي المعامالت.  ةعومجمال  رةل إدامن قب  سدادال  شروط و  أسعارالموافقة على    تمي.  لةصات الذاألخرى  

 قة:  طراف ذات عالاأل لدى
 

 :  معمجكثف الي المز المالي المرحلكمرن الياب ضمن ألرصدة المدرجة  ا يليفيما 
 

 
 و مساهم 

 األم  ةلشرك ا

خاضعة    شركات
 تركة رة المش للسيط

 يونيو  30
2022 

 ققة()مد
 ديسمبر 31

2021 

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي   كويتي  دينار  دينار كويتي  ويتي ار كدين تي يدينار كو 
      

      أمينتة الأنشط

 5,410,489 5,096,056 5,556,585 5,508,208 48,376 مين تأ دينو خدمات الم
 714,778 733,595 748,359 748,359 - ن ميتأت الدائنو خدما

      

      مارأنشطة االستث 

  قيمةبال ة مدرجةودات ماليموج

اح أو بل األرالعادلة من خال 

 8,343,175  7,854,529  7,969,855 7,969,855 - الخسائر
 8,527,064  8,553,213  8,317,812 8,317,812 - لبيع حة لامت ةليت ماوجودام

 7,874,530  8,076,790  8,111,123 8,111,123 - شركات زميلةار في ثماست
 6,121,800  5,171,800  1,950,000 1,950,000 - محددة األجلودائع 

 2,051,741  3,391,766  7,484,564 7,484,564 - د المعادل ققد والنالن
 5,301,933  3,840,259  3,719,205 3,719,205 - خرى ات أمطلوب

 

 :  علمكثف المجمي ا لالمرح  الدخلبيان  ضمنجة المدر معامالتاليلي  فيما
 

 

 هية تالمنأشهر الثالثة
 ونيوي 30 يف

 
 

 هية تالمنأشهر ةستلا
 يونيو 30 يف

 2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 موجودات من محققة أرباح غير  (خسائر)

 لبيعمتاحة ل
 
(203,787) 1,051,811 

 
(13,165) 841,814 

 1,001,457 998,531 357,026 350,056  تتبةكم أقساط
 234,363 327,943 139,918 222,061   أرباحت زيعاتو داترايإ
 

 عليا:لا ارةدإلا يمكافأة موظففيما يلي 
 

 

 هية تالمنأشهر الثالثة
 يونيو 30 يف

 
 

 هية تالمنأشهر ةستال
 يونيو 30 يف

 2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 534,439 515,472 350,745 340,330  جلرة األصيق وظفينمايا زم
 52,224 66,235  7,900  58,305 موظفينلمكافأة نهاية الخدمة ل

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 

398,635 358,645 581,707 586,663 

 

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

 

 

 

 

 



 ةتها التابعكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 (قةقمد ير المجمعة )غ ةثفمكال ةيية المرحلومات الماللمعالحات حول إيضا

 2022 يونيو 30 لمنتهية فياوللفترة  يف كما
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 وبات محتملةلومط ليةمارأس تالتزاما  .15

 

 يونيو  30
2022 

 (ة)مدقق
  برسمدي 31

2021 

 يونيو 30
2021 

 تي كويار يند تي كوي ردينا ار كويتيدين 
    

 349,307  6,349,293  622,558 ن ضماات خطاب

 6,480  6,480   6,480  يةسمالأرلتزامات ا
 

 لةمطلوبات محتم

المجموعة أن نتيجة    رىال ت  مستقلة،مشورة قانونية    استنادًا إلى  .عاديمالها السياق أع  ضمن  المجموعة لدعاوى قضائية  رضتعت

 . لمجموعةاى ة لدجمعالم ةالمكثف ةالمرحلي مركز الماليأو الالدخل  اتبيانسيكون لها تأثير مادي على  دعاوي القضائيةهذه ال
 

 ماليةالدوات لأل ادلةالعالقيمة    .16
 

 وبات المالية. المطللمالية وات اوجودمن الم اليةمات الدوألتتكون ا
 

ح أو رباألمن خالل الة  العاد   لقيمةرجة بامدال  ةالمالي  وجوداتلموابيع  حة للاالمالية المت  الموجوداتوجودات المالية من  لمتتكون ا

وإعادة  التأم   يدينموئر  االخس البنوكرواأل  جلاألددة  مح  ئعوالودا  نيالتأمين  لدى  ا  .صدة  المطلولتتكون  مطلوبات  من    ةاليمبات 

 .طلوبات األخرىأمين والمين وإعادة التالتأم
 

العا القيمة  الإن  لألدوات  بعضستبا  ةماليدلة  للبيع  تالمالمالية  ت  داالموجو  ثناء  بالماحة  دينار    5,300,000  بمبلغ  فةالتكلدرجة 

( ف  تختلال  (6ضاح  )إي  (تي يدينار كو  3,100,000:  2021  يونيو  30و  تيكويار  دين  5,300,000:  2021  رمبديس  31كويتي 

 الدفترية.ها ية عن قيمتمادورة بص
 

 : يمتقي لا سلوبأل قًاوفنها اح عية واإلفصلالماألدوات ل  لةالعاد ةيمحديد القلتالي التلجدول الهرمي تستخدم المجموعة ا
  

 ؛ات مماثلةودات ومطلوبموجل النشط لسوقفي ا( )غير معدلة معلنةأسعار  :1 ىالمستو

أس2المستوى   ت  اليب :  جمأخرى  مكون  التأدخاليع  ذات  العـادلةتـها  القيمة  على  الجوهري  ملحوظة  ثير  صورة ب  ماإ  ،المسجلة 

 ؛ رةاشر مبشرة أو غيمبا

 لسوق ابيانات    لىإ  تستند  جلة واللمساالعادلة    ةلى القيمهري عجو  خالت لها تأثيردم مدخالتي تست  خرىليب األ: األسا3المستوى  

 . ةوظحالمل
 

 لعادلة: ا يمةق الجدول الهرمي للمستوى ل وفقًا لقيمة العادلة باة لمالية المسجل ات األدو حليل ات اليول التجدال يوضح
 

 

في    علنةأسعار م
   اق نشطةأسو

 (1 )المستوى 

   جوهرية تمدخال
   ظةلحو م

 (2)المستوى 

 وهرية  خالت ج د م
 ر ملحوظة  يغ
 ( 3مستوى )ال

 ي الإجم 

 عادلة القيمة ال

 دينار كويتي كويتي ينارد ار كويتيدين يتيار كودين 2022  يونيو   30ي  ف   ا كم 
     

الل  من خدلة  عاة المدرجة بالقيم  موجودات مالية

 ر الخسائأو  األرباح

 
8,927,032 

 
1,206,655 

 
 -    

 
10,133,687 

 18,455,550 909,951 3,707,146 13,838,453 لبيع ة لة متاحمالي جوداتمو

 

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

 28,589,237 909,952 4,913,800 22,765,485 جماليإل ا 

 

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

 

 ة في معلنعار سأ
 أسواق نشطة  

 (1المستوى )

   ةهريجو التخمد
   لحوظةم

 (2توى سم)ال

   هريةالت جومدخ
 وظة  حمل غير

 ( 3مستوى )ال

 إجمالي 

 لة مة العادلقيا

 ويتي ار كدين دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ( مدققة)  2021  ر مب ديس   31ا في م ك 
     

مالمو مجودات  بالدرية  العادلة  جة  خقيمة  الل  من 

 ئرح أو الخسااألربا

 

 8,135,732  
 

 1,153,035  
 

 -    
 

 9,288,767  

  19,427,974   923,118  3,960,371 14,544,485  للبيع  حةاية متودات مالجوم

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

  28,716,741   923,118  5,113,406 22,680,217 جمالياإل 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 



 ةتها التابعكشرو ش.م.ك.ع. ينوإعادة التأم تأمينبة للة ورشرك
 

 (قةقمد ير المجمعة )غ ةثفمكال ةيية المرحلومات الماللمعالحات حول إيضا

 2022 يونيو 30 لمنتهية فياوللفترة  يف كما
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 (تتمة) ةلألدوات المالي ادلةالقيمة الع   .16

 

 في معلنة  عارأس
 نشطة   اقأسو

 (1)المستوى 

 ية  جوهرالت خمد
 حوظة  لم

 (2ى )المستو

   يةرهالت جومدخ
 وظة  غير ملح
 ( 3ى )المستو

 لي اإجم
 القيمة العادلة 

 ر كويتي دينا كويتي ر دينا نار كويتي دي دينار كويتي  2021  يونيو 30كما في 
     

موداموج المدرجة  الية  ت  خ  لةعادبالقيمة  ل  ال من 

 لخسائررباح أو ااأل

 
8,489,994 

 
1,085,853 

 
- 

 
 9,575,847  

  19,353,020 815,733 4,440,865 14,096,422 ع ية للبحلية متاوجودات مام
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  28,928,867 815,733 5,526,718 22,586,416 ليجما اإل 

 

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

تفامفي يلي  الا  غيرالجوه  خالتمدصيل  الالملحوظ  رية  التخمسة  في  الدمة  في ذتقييم  إجراؤه  تم  ات  ي  اللمعلومااريخ  ية  مالت 

 مكثفة المجمعة:المرحلية ال
 

 عادلة لمة اخالت للقيالمد ساسية ح معدل ال الملحوظة  يرالمدخالت الجوهرية غ أسلوب التقييم 

 عرة سغير م أسهم
  لقيمةا إلىعر الس

 رية تدفال

ق وفقد  التسوي عفلضخصم المعدل 

 %10 ة السيطر

الخصم   ل د % في مع 10  نسبة ب )النقص( زيادة  تؤدي ال س 

القيمة   في زيادة )نقص(    لى إ وفقد السيطرة ق  يلتسو ا  لضعف 

 تي.كوي دينار    ألف   121العادلة بمبلغ  

 
مة  القي ىإلسعر ال

 %10 الدفترية  لقيمةا إلىالسعر ف عامض لدفترية ا

في مضاعف السعر   % 10نسبة  )النقص( ب   ادة لزي دي اؤ ست 

لة بمبلغ دعا ( في القيمة ال ادة )نقص زي   إلى لدفترية  امة  ي الق   إلى 

 ار كويتي.ن دي ألف   91
 

لم  و  عادلة القيمة ال  تاساقيمن    2وى  توالمس  1توى  مسال  نبيحويالت  أي ت  اءجريتم إ، لم  2022  يونيو  30في    ل الفترة المنتهيةخال

 . قياسات القيمة العادلة من 3توى ومن المس ىلإت يالتحو أي جراءيتم إ
 

  .3ضمن المستوى   ةة بالقيمة العادلالمسجلية المال اتوجودوالختامي للم تاحيالمبلغ االفت بقةي مطاالجدول التالح يوض
 

 2022 يونيو 30كما في 
 اية بدفي  

 لفترةا 

ادلة لعا  يمة ق ال صافي   
بيان جلة في  المس 

لي ح مرال  مل الشا   خل الد 
 المجمعالمكثف  

ئج المسجلة تا في الن صا
لدخل ان ا في بي 

المرحلي المكثف 
 جمعم ال

 ة نهايفي  

 ةرالفت 

 ار كويتين دي  كويتي  دينار  يدينار كويت  كويتي  ينار د  
     

 909,951 - (13,167) 923,118 لبيعودات مالية متاحة ل موج 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 923,118 (13,167) - 909,951 

 

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

 ( ةقق مد )  2021  ر ب ديسم  31 ما في ك 
 بداية في  

 السنة

مة العادلة ي القصافي  
جلة في بيان المس

 المجمع  مل الشا الدخل  

مسجلة ج ال ائ نتصافي ال
 جمعم ال في بيان الدخل  

 اية ي نه ف 

 السنة

 يتيار كو ن ي د  يكويت   دينار  يار كويت دين  تيكويدينار   
     

  923,118  (30,906)   330,330   623,694  ة للبيعح مالية متا   ت داو موج 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
  623,694   330,330   (30,906)  923,118  

 

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

 2021  يونيو 30ي كما ف 
  بداية في  

 رةت الف 

دلة يمة العاالقصافي  
جلة في بيان المس

لدخل الشامل ا 
مكثف ال لي  المرح

 لمجمعا 

 
 لنتائج صافي ا 

ة في بيان ل المسج 
 لي المرح الدخل  

 معج لمكثف الم ا 
 ية هان في  

 رةالفت 

 يكويت ار  ن دي  يتيو ك  ار دين  كويتي  دينار  كويتيدينار   
     

  815,733  (1,568) 193,607 623,694 متاحة للبيعت مالية  اود موج 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 623,694 193,607 (1,568)  815,733  
 

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


