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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2022 سمار 31للفترة المنتهية في 
 

  

   الثالثة أشهر المنتهية في
  مارس  31

 إيضاحات  

2022   

 دينار كويتي

2021 

  كويتي  دينار
     

  16,350,260 16,979,568  أقساط مكتسبة 

  (1,443,541) (1,260,568)  التأمين  أقساط مسندة إلى معيدي

  ────────── ──────────  

  14,906,719 15,719,000  كتسبةمساط الصافي األق

     

  (9,267,486) (10,594,810)  تعويضات متكبدة 

  (199,693) 771,551  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

  ────────── ──────────  

  (9,467,179) (9,823,259)  بدة كضات المتصافي التعوي

  (3,239,361) (4,171,281)  تكاليف حيازة أقساط  

  117,447 73,462   مسند تأمينإعادة  مة منعمولة مستل

  ────────── ──────────  

  2,317,626 1,797,922  الكتتاباصافي نتيجة 

     

  698,928 856,651 4 صافي إيرادات استثمار 

  185,197 192,950  رادات إيجار ناتجة من عقارات استثمارية   يإ

  (1,014,520) (510,754)   مية وإداريةمصروفات عمو

  (13,441) (19,686)  ة استثماري اتمصروفات عقار

  (23,564) (17,372)  استهالك  

  (34)     -  تكلفة تمويل

  (242,876) (152,857)    تحويل عمالت أجنبية خسارة

      - 2,500  ممتلكات ومعدات ربح من بيع 

  ────────── ──────────  

وضريبة دعم العمالة الوطنية   للتقدم العلمي الربح قبل حصة مؤسسة الكويت 

  1,907,316 2,149,354  والزكاة  

     

  (19,073) (21,494)  لميعحصة مؤسسة الكويت للتقدم ال

  (51,391) (54,672)  ة ضريبة دعم العمالة الوطني

  (20,557) (21,725)  الزكاة

  ────────── ──────────  

  1,816,295 2,051,463  الفترة  ربح

  ══════════ ══════════  

  7.62              8.61 5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  ══════════ ══════════  

 



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

 

 لمعلومات المالية المرحلية المكثفة.اجزءا  من هذه  تشكل 12ى إل 1حات المرفقة من إن اإليضا
 

3 

 

 ر مدقق( لمكثف )غيالشامل المرحلي ا الدخلبيان 

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 

 في المنتهية  ة أشهرالث الث
  مارس  31

 

2022   

 كويتيدينار 

2021 

 دينار كويتي 
 

    

  1,816,295 2,051,463 ربح الفترة 

 ───────── ─────────  

    أخرى:  ئر( شاملةإيرادات )خسا

    المرحلي المكثف:   ان الدخل ا  إلى بيإعادة تصنيفها الحقأو قد يتم يتم  بنود

    موجودات مالية متاحة للبيع 

  7,881 544,283 لة لقيمة العاد غيرات في اي التصاف -

  (65,220) (76,490) احة للبيعمالية مت إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع موجودات المحول -

  (186,712) 58,086 تعديل تحويل عمالت أجنبية

 
───────── ─────────  

  (244,051) 525,879   شاملة أخرى للفترة ( خسائرإيرادات )

 
───────── ─────────  

  1,572,244 2,577,342 الشاملة للفترة  إليراداتلي ااإجم

 
═════════ ═════════  
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 غير مدقق()مكثف ال حليبيان التدفقات النقدية المر
    2022 مارس 31في ة  لمنتهياللفترة 

  

 المنتهية في  أشهر الثةالث
   مارس 31

 حات إيضا 
2022   

 دينار كويتي
2021 

 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل 

ة الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمال 
 1,907,316 2,149,354  والزكاة الوطنية 
    ة: ت النقديقاتدفال بصافي ةالفترلمطابقة ربح تعديالت 
 23,564 17,372  ك  استهال
 (698,928) (856,651) 4 إيرادات استثمار  صافي 

 (185,197) (192,950)  عقارات استثماريةإيرادات إيجار من 
 151,820 37,543  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 13,441 19,686  رية ثمااستمصروفات عقارات 
      - (2,500)  دات  ت ومعيع ممتلكامن ب ربح

 34      -  تكلفة تمويل
  ────────── ────────── 
  1,171,854 1,212,050 

    التغيرات في رأس المال العامل:  

 (10,626,438) (9,553,919)  ستحقة  ناتجة من عقود إعادة التأمين وأقساط مأرصدة مدينة 
 763,717 (201,932)  سويةت التن المستردة من تعويضات تحة التأميدحصة إعا

 (4,353,919) (3,975,084)  مدينون آخرون
 16,376,523 13,316,503  إعادة التأمين صافي التغير في مطلوبات عقود 

 (218,709) (654,764)  أرصدة دائنة ناتجة من عقود إعادة التأمين
 (118,818) (235,858)  رون  دائنون آخ

 
 ────────── ────────── 

 3,034,406 (133,198)  من العمليات  الناتجة دمة في()المستخ ات النقديةدفقالت
 (34)     -  تكلفة تمويل مدفوعة

  ────────── ────────── 
 3,034,372 (133,198)  التشغيل ةمن أنشط الناتجة)المستخدمة في( ة ات النقديدفق التصافي 

  ────────── ────────── 

    ار  أنشطة االستثم

     - (16,004)  ت ومعدا شراء ممتلكات
     - 2,500  صافي المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

 886,259 540,185  يع  صافي المتحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للب
 (1,291,536) (59,560)  ودات مالية متاحة للبيع  موج ءشرا

 2,000,000     -    ق تفظ بها حتى االستحقا متحصالت من استرداد موجودات مالية مح
 (7,272,815) (2,339,055)  جلصافي الحركة في ودائع محددة األ

 536,623 446,300  فوائد مستلمة 
 17,040     -  توزيعات أرباح مستلمة 

 41,318 38,623  إيرادات مستلمة من صناديق
 (13,441) (19,686)  ة استثماري اتمصروفات عقار

 206,865 200,858   إيجار مستلمإيرادات 
 

 ────────── ────────── 

 (4,889,687) (1,205,839)  االستثمار   نشطة  أفي  مةدية المستخد ات النق فق تد لاصافي 
  ────────── ────────── 
    

 940 (68,881)  ة تعديل تحويل عمالت أجنبي

 (1,854,375) (1,407,918)  في النقد والنقد المعادل  النقصصافي 
    

 7,073,449 5,900,918  ة  فترنقد والنقد المعادل في بداية اللا
 

 ────────── ────────── 

 5,219,074 4,493,000 6 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة   
 

 ══════════ ══════════ 
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف ةيلك حقوق الم غيرات فيلتبيان ا
 2022 مارس 31فترة المنتهية في لل
 

 

 رأس 
   المال

 عالوة  
 هم س ر أإصدا

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي
 اختياري  

 احتياطي 
  خزينةأسهم  عام  

 احتياطي 
 خزينةأسهم 

احتياطي 
التغيرات  

المتراكمة في  
 القيمة العادلة  

 احتياطي تحويل 
 أجنبية   تعمال

 أرباح 
 المجمـوع مرحلة  

 دينار كويتي  نار كويتي يد كويتي دينار  ويتي دينار ك ي ويتدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويت دينار دينار كويتي  كويتي ار دين دينار كويتي  
            

 63,179,721 7,038,159 439,844 690,973 893 (233,971) 12,500,000 7,707,547 7,707,547 5,296,366 22,032,363  2022يناير  1كما في 

 2,051,463 2,051,463     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

أخرى   شاملةإيرادات 

 525,879     - 58,086 467,793     -     -     -     -     -     -     - للفترة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

يرادات  إجمالي اإل

 2,577,342 2,051,463 58,086 467,793     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 مارس 31كما في 

2022 22,032,363 5,296,366 7,707,547 7,707,547 12,500,000 (233,971) 893 1,158,766 497,930 9,089,622 65,757,063 

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

 
            

 56,827,605 5,982,033 571,553 (487,571) 893 (233,971) 11,250,000 7,023,983 7,023,983 5,296,366 20,400,336   2021يناير  1كما في 

 1,816,295 1,816,295     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

رى  ملة أخشا خسائر

 (244,051)     - (186,712) (57,339)     -     -     -     -     -     -     -   رةللفت
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

إجمالي )الخسائر( 

 1,572,244 1,816,295 (186,712) (57,339)     -     -     -     -     -     -     - ةللفتر ملةلشااإليرادات ا

أسهم منحة صدار  إ

     - (1,632,027)     -     -     -     -     -     -     -     -    1,632,027 ( 8)إيضاح 

ت أرباح  ا يعتوز

 (1,011,809) (1,011,809)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 8)إيضاح 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  مارس 31كما في 

2021 22,032,363 5,296,366 7,023,983 7,023,983 11,250,000 (233,971) 893 (544,910) 384,841 5,154,492 57,388,040 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 الشركة حولمعلومات  1
 

الكويت   دولة  يها فتسجيلسيسها و أت  متعامة  مة  )"الشركة"( هي شركة مساه  ش.م.ك.ع.  مين الكويتيةأتة الإعادركة  إن ش

شركة برج    الشركة المسجل هو  مكتب  لألوراق المالية. إن عنوانوهي مدرجة في سوق الكويت    1972فبراير    2بتاريخ  

 كويت. الشهداء، الشرق، دولة ال شارع، ويتيةكإعادة التأمين ال
 

 : سي(من النظام األسا 5)المادة رقم الشركة  هدافيلي أفيما 
 

التأمبإعاد  يامالق .أ أو  باألا  مإين  ة  المتعلقة به    ةنشطالمخاطر وجميع نواحي األ  وكالة فيما يتعلق بكافةبالصالة  األخرى 

التأمين من هيبن تقولها في سبيل ذلك أ ا  ةئل إعادة  اللتأمين لمحلية أو خارجية وأن تعيد بدورها   المحلية ات  هيئدى 

 والخارجية.  

 كويت وخارجها. الدولة ن أو أي شركات أخرى داخل أميالتدة إعا وأالتأمين ات شركتأسيس  في أو المساهمة تأسيس ال .ب

والشخصي .ج العينية  والحقوق  والعقارات  األموال  جميع  فيها  تملك  والتصرف  واستثمارها  النصوصفوة  لكافة   ق ا 

 القانونية.  

أسهم  ليماال  راقاألو  تداول .د من  بوحصص  ة  أن  كافة  وسندات  ولها  ستصدأنواعها  قندار  تقتو رت  أن  أو  ض رض 

الرسمية وشبهمن  رة  باشم األخرى    الجهات  المحلية  والمؤسسات  الكويتية    لبنوكا  أوالرسمية  أنواعها  اختالف  على 

 . لقانونالكويتية وذلك في حدود غير انها وم

 .  شطتهان قة بأالمتعلى مباشرة جميع العمليات األخر .ه
 

هذا الفرع كشركة تم تسجيل  ليزيا، وما  ان،بوفي ال لفرع"(  صى )"األقق الشرة امكتب إقليمي بمنطق  بتشغيلتقوم الشركة  

 . 2006غسطس أ 11 بتاريخ 1990لسنة  الخارجية الشركات مرسومبموجب خارجية أجنبية 
 

الشركة هي   تابعة لشر شإن  التأمين األهلية ش.مكركة  مساهمة عامة تم تأسيسها  شركة  وهي  م"(،  ة األالشرك)"   ع..ك. ة 

 يت لألوراق المالية.كوالسوق جة بكويت وهي مدرلاة دولا بيلهوتسج
 

ر مجلس اوفقا  لقر  2022  مارس  31ي  للفترة المنتهية ف  للشركة تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 . 2022 مايو 11 دارة بتاريخاإل
 

اعتما البتم  في  ياند  المنتهية  للسنة  للشركة  المالية  الشن  م  2021بر  يسمد  31ات  مساهمي  اجت  ركةقبل  الفي  جمعية ماع 

 .2022 أبريل 17العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

  أساس اإلعداد 2
 

إعداد ال  تم  المرحلالمعلومات  الماوفقا   كة  رللش  المكثفةية  مالية  للتقارير  الدولي  الدولي  محالار  معيلية،  للمعيار    34اسبة 

 . "التقرير المالي المرحلي "
 

 بالدينار الكويتي والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. كثفة ة الميلمرحال ومات الماليةلالمع عرضتم 
 

ية ية السنوالمطلوبة في البيانات المال  تاإلفصاحاو  المعلومات  فة ال تتضمن كافةإن هذه المعلومات المالية المرحلية المكث

للسنة  السنوية للشركة كما في و  يةالمال  بياناتبال  رنة  ع عليها مقتاالطال  جبوي  ،ايير الدولية للتقارير الماليةة طبقا للمعمعدال

المتكررة  اقات  قالتعديالت تتكون من االستح   ترى اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع.  2021ديسمبر    31المنتهية في   العادية 

ضرو تعتبر  للعروالتي  العرية  التشغادلض  نتائج  إن  لفترة  .  المن  الثالثةيل  فتهيأشهر  تع   2022  مارس  31ي  ة  بر ال 

 . 2022بر ديسم 31النتائج التي قد يتم توقعها للسنة المالية المنتهية في   ة عنضرورالب
 

 الشركة  قبل ة منقلتفسيرات والتعديالت المطباوالجديدة معايير ال 2.1
 

المحاسبية السياسات  إ  المطبقة  إن  المعدا في  المكثفة مما د  المرحلية  المالية  الملت  ثلةعلومات  انات  البيداد  ستخدمة في إعلك 

يناير   1كما في    باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري،  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة  السنوية  لماليةا

  سر بعد.تلم  اولكنه ،اإصداره تم التي  ىخراأل تعديالتلاأو  اتتفسيرلار أو ييا معلة بالتطبيق المبكر لم الشركق. لم ت2022
 

إال أنه ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية    2022سيرات ألول مرة في  لتف وا  تاليعدتلا  من  ديدري العست

 ة.  شركالمكثفة لل
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 )تتمة( أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( الشركة  قبل منة بقلمطت والتعديالت ايدة والتفسيراد المعايير الج  2.1
 

المعيار   على  للتقتعديالت  الالدولي  الايومع،  9ية  مال ارير  الدولي  حمر  المالية  39اسبة  للتقارير  الدولي  والمعيار   ،7  ،
المرحلة    -  الفائدةلمعدالت    اإلصالح المعياري:  16مالية  ، والمعيار الدولي للتقارير ال4والمعيار الدولي للتقارير المالية  

2 
)اإليبور( المعروض فيما بين   لمعد  لاتبداس  ةيجنت  الماليةالتقارير  التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على    دمتق

 البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

 ية:  تتضمن التعديالت المبررات العملية التال
 

   تغيرات  ء  اإجرمبرر عملي يستلزم أو  النقدية  ا  لىعتغيرات تعاقدية  التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة  ولتدفقات 

 متغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. رات في سعر الفائدة الكتغي ملتهاا عم ميت لتيوا إلصالح،لعملية ا

 ب ات  التحوط وتوثيق  نيفاتصتعلى  ات إصالح معدل اإليبور  يتعين إجراؤها بموجب متطلبالتي  تغييرات  الالسماح 

 عالقة التحوط. إيقافن دوط تحوال

 ا يتم تصنيف األداة التي صورة منفصلة عندمتم تحديدها بالتي ي ات  بطلن استيفاء المتتقديم إعفاء مؤقت للشركات م

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

استخدام المبررات العملية   الشركة . تعتزم  للشركةة  المكثف  المالية المرحلية   معلوماتلاالت أي تأثير على  ذه التعديلم يكن له

 أصبحت سارية.في الفترات المستقبلية إذا 
 

 صادرة ولكن لم تسر بعد معايير  2.2
 

  ة. كمرحلية المكثفة للشرتاريخ إصدار المعلومات المالية ال فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى  

 ا. عند سريانه اييرتعتزم الشركة تطبيق هذه المع
 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
الدولية في مايو   المالية    2017أصدر مجلس معايير المحاسبة  للتقارير  الدولي  التأمين  17المعيار  ولي المعيار الد)  عقود 

إلفصاح. وما أن  قود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض والع  ار محاسبي جديد شاملوهو معي(  17للتقارير المالية  

الم للتقارير  الدولي  المعيار  يحل  المالية    17الية  يسري،  للتقارير  الدولي  المعيار  التأمين  4محل  الدولي )  عقود  المعيار 

افة أنواع عقود التأمين )أي  ى كعل   17قارير المالية  . ينطبق المعيار الدولي للت2005ة  الصادر في سن  (4للتقارير المالية  

غض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود  اة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بالتأمين على الحي

المشار مزايا  ذات  المالية  واألدوات  الضمانات  لبعض  يخضع  بما  محدوكذلك  استثناءات  تسري  التقديرية.  لنطاق  كة  ودة 

كثر إفادة هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز بأنه األ   17هدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية  والالتطبيق.  

التي تستند بصورة  و  4وتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

نموذجا    17الدولي للتقارير المالية    سات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيارسيالتطبيق بأثر رجعي للكبيرة إلى عدم ا

 أمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  شامال  لعقود الت
 

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

 مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. ال ذات مزايا المشاركة تعديل محدد للعقود 

  قود قصيرة األجل. طة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العطريقة مبس 
 

مع ضرورة    2023يناير    1التي تبدأ في أو بعد    المالية  المعلوماتعلى فترات    17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  

ا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم المنشأة أيضبال. ويسمح  المقارنةلغ  إدراج المبا

 . ستطبق الشركة التعديالت عند سريانهاألول مرة.  17ل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية في أو قب 9



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

9 
 

 

 معلومات القطاعات         3
  

 كالتالي:  األعمالدات حاستنادا  إلى و يةقطاعات تشغيل أربع إلىركة الشيتم تنظيم اإلدارة، ألغراض 
 

  الممتلكات التي تصيب  الخسائر    /لمخاطر الناتجة من األضرارعن اغطية  ت  القطاع  قدمي:  إعادة التأمين ضد الحريق (أ
ن على المخاطر أمي إن كافة وثائق الت.  ذات الصلة  لحرائق والمخاطر األخرىالسكنية والتجارية والصناعية بسبب ا

 . المقرر خسائروتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الاختياري و تعاقديأساس  ىتتم علالتي تم االكتتاب فيها 
العامة:   ( ب الحوادث  ضد  التأمين  إعادة  اتغطية    القطاعقدم  يوثائق  الخسعن  األضرار/  من  الناتجة  التي  لمخاطر  ائر 

الممتلكات األفراد/  ك  تصيب  إن  الحوادث.  على  وثائق    افةبسبب  االكتتا المخاطر  التأمين  تم  على فيها    بالتي  تتم 
 . م تجاوز حد الخسائر المقرروتطبيقا لقاعدة عدأساس تعاقدي واختياري 

ضرار/ الخسائر التي تصيب  لمخاطر الناتجة من األعن اتغطية    القطاع  قدميوثائق إعادة التأمين البحري والطيران:   ( ج
تتم على أساس تعاقدي االكتتاب فيها  التأمين على المخاطر التي تمإن كافة وثائق  دث.ت والسفن بسبب الحواالحموال

 .  قاعدة عدم تجاوز حد الخسائر المقرروتطبيقا لواختياري 
 

فة وثائق  لوفاة. إن كاالمتكبدة نتيجة ل  ائرالخسالناتجة من  مخاطر  لعن اتغطية    يقدم القطاعالتأمين على الحياة:  إعادة   (د
وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائر  عاقدي واختياري تتتم على أساس لمخاطر التي تم االكتتاب فيها ى االتأمين عل

 . لمقررا
 

ييم األداء. لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتق  منفصلةالتشغيل بصورة    عاتلقطاتراقب اإلدارة نتائج التشغيل  
 طاعات. القعات على أساس نتائج يتم تقييم أداء القطا

 

التالي   الجدول  العلحصة م  القطاعات قبل  ونتائج  داتاإيرمعلومات حول  يعرض  للتقدم  الكويت  دعم  مي وضريبة  ؤسسة 
 :لشركةفيما يتعلق بقطاعات أعمال اوإجمالي المطلوبات إجمالي الموجودات و العمالة الوطنية والزكاة

 

 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثة
 الحريق  2022

 دث الحوا
 العامة 

 البحري
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع   ةا على الحي

 
 دينار كويتي ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

      

 16,979,568 967,702 3,697,928 1,347,374 10,966,564 إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,008,832 (251,209) 1,306,510 242,535 710,996 طاع  القنتائج 
 308,251     ة موزعغير 

 (17,372)     استهالك 
 (152,857)     تحويل عمالت أجنبية  خسائر

 2,500     ات والمعدات ربح من بيع الممتلك
 

    ────────── 

لكويت للتقدم حصة مؤسسة االربح قبل 
الوطنية لة لعماالعلمي وضريبة دعم ا 

 2,149,354     والزكاة
 

    ══════════ 
 

 مارس 31في  هر المنتهيةشأ ةثثالال
 الحريق    2021

 الحوادث  
 العامة 

 البحري 
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  على الحياة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 16,350,260 783,573 3,054,475 1,675,077 10,837,135 إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 1,824,999 (371,322) 1,282,503 (441,450) 1,355,268 تائج القطاع  ن

 348,791     ة غير موزع
 (23,564)     استهالك 
 (242,876)     جنبية تحويل عمالت أ خسارة

 (34)     يل تكلفة تمو 
     ────────── 

يت للتقدم وؤسسة الكحصة مقبل  ربحال
 العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية

 1,907,316     والزكاة
     ══════════ 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 3
 

  2021بر  ميس د  31و  2022  مارس  31لتشغيلية بالشركة كما في  الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات ا  يعرض
 :2021 مارس 31و
 

 كما في 
 حريق لا 2022 مارس 31

 
 الحوادث 

  العامة 
 البحري

  والطيران 
لى  التأمين ع 

  الحياة 
 غير 
 المجموع   موزعة  

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

            
 206,511,661  39,956,881  9,097,267  25,710,941  12,169,472  119,577,100 موجودات  إجمالي ال

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 140,754,598  5,125,919  8,138,834  21,206,861  10,337,801  95,945,183 إجمالي المطلوبات 

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

 
 ا فيمك

  2021 ديسمبر 31
 الحريق  )مدققة(

 
   الحوادث
  العامة 

 ي البحر
  والطيران 

التأمين على  
  الحياة 

 غير 
 المجموع   موزعة 

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

            

 
           

 191,471,433  38,523,265  9,434,886  24,356,410  10,853,425  108,303,447 موجودات إجمالي ال

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

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

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

 
 ما فيك

 لحريق ا 2021 مارس 31
 

 الحوادث  
 العامة 

 البحري  
 والطيران 

  تأمين علىلا 
 الحياة 

 غير  
 موزعة 

 
 المجموع 

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

            
 179,319,593  39,228,591  7,238,699  23,661,633  11,713,244  97,477,426 موجودات  إجمالي ال

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 121,931,553  5,521,543  6,625,751  19,411,237  10,017,761  80,355,261 إجمالي المطلوبات 

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

 إيرادات استثمار ي ف صا 4

 

 منتهية في الثالثة أشهر ال
 مارس  31

 

 

2022 2021 
 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي
 

    

  326,808 528,716 فوائد على ودائع 

  169,854 171,443  فوائد على سندات 

  143,908 117,869 متاحة للبيع )بالصافي(  أرباح محققة من بيع موجودات مالية 

  41,318 38,623    ديق ا صن إيرادات من  

  17,040       -  توزيعات أرباح إيرادات  

 
───────── ─────────  

 
856,651 698,928  

 

═════════ ════════  
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 األساسية والمخففة السهمربحية  5
 

باستثناء    مةئالقلعدد األسهم ا  المرجحالمتوسط    علىالفترة    ربح   قسمةعن طريق  األساسية والمخففة  السهم    ربحية  تحتسب
  :ليخالل الفترة كما ي أسهم الخزينة

 

 المنتهية في  شهرأالثالثة 
 مارس  31

 

 
2022 2021 

 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 
    

  1,816,295 2,051,463 ربح الفترة  
 

══════════ ══════════  
    

 مسه سهم  
 

  238,220,212 238,220,212 أسهم الخزينة افي بعد  ص ل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة، با 
 

══════════ ══════════  

  7.62 8.61 المخففة )فلس(م األساسية و ربحية السه 
 

══════════ ══════════  

 

ل بأثر رجعي قبل التعديللسهم    فلس  8.31  بقيمةكانت    2021  مارس  31المنتهية في    أشهر  الثالثةلفترة  إن ربحية السهم  

 .(8)إيضاح  المنحة أسهمد األسهم بعد إصدار دعل
 

 السهم األساسية والمخففة متماثلة. ربحية نه ليس هناك أي أدوات مخففة قائمة، فإنأل ا  نظر
 

    النقد والنقد المعادل 6

  )مدققة(      

 

 مارس 31
2022   

 ديسمبر 31
2021 

    مارس 31
2021 

 دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي 
 

 
  

 5,219,074 5,900,918 4,493,000 أرصدة لدى البنوك ونقد        

 77,657,434 91,985,290 94,324,345 ودائع محددة األجل
 ────────── ────────── ────────── 

 98,817,345 97,886,208 82,876,508 

 3زيد عن  األجل ذات فترات استحقاق أصلية ت   ناقصا : ودائع محددة 

 (77,657,434) (91,985,290) (94,324,345) أشهر 
 ────────── ────────── ────────── 

 5,219,074 5,900,918 4,493,000 رض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثفالنقد والنقد المعادل لغ
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

: 2021  مارس  31ودينار كويتي    110,000:  2021سمبر  يد  31دينار كويتي )  110,000بمبلغ    لودائع محددة األجلإن ا

    .أحد البنوكممنوح من قبل  ئتمانا بخطا مقابلدينار كويتي( محتفظ بها كضمان  110,000
 

 موجودات مالية متاحة للبيع  7

 
  )مدققة( 

 

 مارس 31
2022  

 ديسمبر 31
2021 

   مارس 31
2021 

 
 دينار كويتي ر كويتيدينا دينار كويتي

    م:ه س أ 

 6,193,950 6,366,654 6,603,600 مسعرة 

 680,847 71,509 65,386 غير مسعرة
 

────────── ────────── ────────── 

 
6,668,986 6,438,163 6,874,797 

 3,690,551 3,366,188 3,242,135 صناديق مدارة 
 

────────── ────────── ────────── 

 
9,911,121 9,804,351 10,565,348 

 
══════════ ══════════ ══════════ 
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 وتوزيعات األرباح منحة الوأسهم رأس المال        8
 

من  ي .أ بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  رأسمال  )  220,323,628تكون  :  2021ديسمبر    31سهم 

   .نقدا    وعةفمد فلس للسهم 100سهم( بقيمة   220,323,628: 2021 مارس 31سهم و  220,323,628
 

السنوي  .ب العمومية  الجمعية  للمسوافقت  المنعقد  اة  اجتماعها  في  عدد  إصدار    على  2022  أبريل  17  بتاريخهمين 

 .  (سهم 100أسهم لكل  8: 2020سهم ) 100أسهم لكل  9بنسبة سهم منحة ( 16,320,268: 2020) 19,829,126

 

توزيعها  تم  سيو  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    لس(ف  5:  2020للسهم )  سفل  5بقيمة    توزيعات أرباح   اعتمادم  ت .ج

 .2022 مايو 12ي على المساهمين المسجلين في سجالت الشركة كما ف

 

 أسهم خزينة 9
  )مدققة(  

 

 مارس 31
2022  

 ديسمبر 31
2021 

   مارس 31
2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,772,974 1,772,974 1,772,974 لخزينة  ا عدد أسهم  

 %0.80 %0.80 %0.80 نسبة األسهم المصدرة 

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

 657,773 487,568 673,730 كويتي(القيمة السوقية )دينار  

 223 378 287 رجح لسعر السوق للسهم )فلس(المتوسط الم 
 

الفترة التي  ال  ملذي يعادل تكلفة أسهاإن االحتياطي االختياري   للتوزيع خالل   أسهمبتحتفظ فيها الشركة  خزينة غير متاح 

 .الخزينة
 

 ف ذات عالقة معامالت مع أطرا 10
 

التي  شركات  اللشركة وبا وموظفي اإلدارة العليا  ن الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة  مثل األطراف ذات عالقة المساهميي
بتقديم   ،العادي  ألعمالا  تقوم الشركة ضمن سياق  ملموسا .  ا  أو تأثيركة  ر سون عليها سيطرة مشترأو يما  ون عليهايسيطر

 مع أطراف ذات عالقة مما يلي:تتكون األرصدة والمعامالت  .ع أطراف ذات عالقةخدمات إعادة تأمين متبادلـة م
 

  )مدققة(    

 الشركة األم 

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

 مارس 31
2022  

 ديسمبر 31
2021 

   مارس 31
2021 

 المجموع المجموع المجموع   

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي : كز المالي المرحلي المكثف بيان المر 
      

 2,263,469 2,203,507 1,938,140 179,322 1,758,818 تأمين ال   ن عقود إعادة م أرصدة مدينة ناتجة  

 ن دة التأمين المستردة م ا حصة إع 

 67,962 404,948 410,632     - 410,632 يضات تحت التسوية تعو 

 266,146 347,702 174,073     - 174,073 مين تأال ن عقود إعادة  م أرصدة دائنة ناتجة 

 5,131,680 5,240,717 4,941,748 29,484 4,912,264 اطي التعويضات تحت التسوية احتي 
 

 

 

 

 ة في  ي هأشهر المنت الثالثة
   مارس 31

 

 شركة ال
 األم

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

2022  
 المجموع

2021 
 المجموع

 دينار كويتي  كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي 

     :بيان الدخل المرحلي المكثف 

 1,120,356 1,237,119 859 1,236,260 المكتسبة صافي األقساط  

 1,363,626 896,100 1,959 894,141 ط ا س تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة أق 
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 )تتمة(  عالقةمعامالت مع أطراف ذات  10
 

 : موظفي اإلدارة العليا  مكافأة

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 مارس  31

 

2022  
 يتيدينار كو

2021 
 دينار كويتي

   

 268,412 112,751 ومزايا أخرى قصيرة األجل رواتب  

 82,667 19,073 ظفينوم مكافأة نهاية الخدمة لل 
 ───────── ───────── 
 131,824 351,079 
 ═════════ ═════════ 

 

  لةمحتمرأسمالية ومطلوبات  التزامات 11
 

مستقبلية تتعلق بشراء موجودات مالية   رأسمالية  تلدى الشركة التزاما،  حلية المكثفةالمر  المعلومات الماليةتاريخ  كما في  

  169,645:  2021  مارس  31ودينار كويتي    117,129:  2021يسمبر  د  31دينار كويتي )  117,593  بمبلغ  متاحة للبيع

كويتي ومطلوبات  دينار  يتعلق    محتملة(  البنوك  فيما  أحد  من  ممنوح  ائتمان  )  50,497  بمبلغبخطاب  كويتي    31دينار 

  ي من المتوقع أن ينشأ عنها أ  سيلو  ،(دينار كويتي  50,149:  2021  مارس  31ودينار كويتي    50,298:  2021ديسمبر  

    .ات محتملةمطلوب
 

   قياس القيمة العادلة  12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

للقيمة العادلة، والمبينة   و االفصاح عنها ضمن الجدول الهرميتم تسجيل قيمتها العادلة أ  التيمالية  تصنف كافة األدوات ال

 لقيمة العادلة ككل: اقياس  ذات التأثير الجوهري علىدنى ألمستوى االمدخالت كما يلي استنادا  إلى 
 

 أو المطلوبات المماثلة؛ ار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجوداتاألسع - 1المستوى 

 إما بصورةملحوظا  قياس القيمة العادلة  الجوهرية لمدخالت  ستوى من اليكون اقل مأساليب التقييم )والتي    -  2المستوى  

 باشرة أو غير مباشرة( م

 (.ظغير ملحوعلى قياس القيمة العادلة  ةالجوهريمدخالت ن الستوى مماقل يكون ساليب التقييم )والتي أ - 3 ىالمستو
 

، دفتريةالة عن قيمتها  جوهريالمالية( ال تختلف بصورة    ية )الموجودات المالية والمطلوباتإن القيمة العادلة لألدوات المال

بع ل   ضباستثناء  المتاحة  المالية  والالموجودات  بالتكلفةبيع  ك  491,799  بمبلغ  لمدرجة  )دينار  : 2021  ديسمبر  31ويتي 

   .  دينار كويتي(  1,424,133: 2021 مارس  31دينار كويتي و  523,459
 

بين    تحويالتحدثت    دق ذا كانت  إس متكرر، فإن الشركة تحدد ما  لة بالقيمة العادلة على أسابالنسبة لألدوات المالية المسج

قياس  الجوهرية لمدخالت  الاقل مستوى من  نادا  إلى  هرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استدول الجالمستويات في ال

كل  القيم نهاية  في  ككل(  العادلة  مكثفةفترة  مرحلية  مالية  معلومات  فترة  خال  .ة  في    أشهر  الثالثةل    مارس   31المنتهية 

 . 3والمستوى  1وى المست نضم حويالت بين قياسات القيمة العادلة ت أي يتم إجراء، لم 2022
 

 ادلة: األدوات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمة الع تاحتفظت الشركة بفئا 
 

 3مستوى ال 1المستوى  المجموع   

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  

    2022 مارس 31

    :للبيعموجودات مالية متاحة 

     - 6,603,600 6,603,600 أسهم مسعرة 

 31,651     - 31,651 ير مسعرةأسهم غ

 2,784,071     - 2,784,071 مدارة   صناديق

 ────── ────── ────── 
 9,419,322 6,603,600 2,815,722 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  12
 

 )تتمة(  مة العادلةيقالجدول الهرمي لل

    

 3المستوى  1المستوى  لمجموع  ا ققة(د)م 2021ديسمبر  31

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي كدينار  

    

    احة للبيع موجودات مالية مت

       - 6,366,654 6,366,654 رة أسهم مسع

 37,774       - 37,774 م غير مسعرة هأس

 2,876,464       - 2,876,464 صناديق مدارة

 ────── ────── ────── 

 9,280,892 6,366,654 2,914,238 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 كويتي  دينار دينار كويتي  دينار كويتي  

    2021 مارس 31

    متاحة للبيع: ت مالية اموجود

       - 6,193,950 6,193,950 أسهم مسعرة 

 35,112       - 35,112 هم غير مسعرة سأ

 2,912,153       - 2,912,153 مدارة  صناديق

 ────── ────── ────── 

 9,141,215 6,193,950 2,947,265 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

مرحلية    مالية  علومات م  الصناديق المدارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترةغير المسعرة و  ماألسه  يتم قياس االستثمار في

يتمكثفة تقييم  .  غيراألم  طر  المسعرة  سهم  إلى  ال ياستنادا   القيمة  صافي  مالية  أباستخدام    دفتريةقة  بيانات  متوفرة  حدث 

فيها   المستثمر  االساس   تقاسوالتي  للشركات  الموجودات  بالفيها  إلى قية  استنادا  المدارة  الصناديق  تقييم  يتم  العادلة.  يمة 

 . الصناديق ءمحفظة المقدم من قبل مدرابيان ال صح عنها في المف يةقيمة السوقالأو  وجوداتملاصافي قيمة 
 

ت رتغيإذا    جوهري الن يكون  ي المكثف  المرحل   الدخل الشامللي المكثف وبيان  إن التأثير على بيان المركز المالي المرح

 %.  5م غير المسعرة بنسبة هسلقيمة العادلة لأل لتحديد امتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة 
 

 يمة العادلة: والمسجلة بالق 3ختامي للموجودات المالية ضمن المستوى لواابقة الرصيد االفتتاحي تالي مطح الجدول اليوض
 

   لبيع موجودات مالية متاحة ل

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

   

 3,031,881 2,914,238 يناير 1كما في 

 (3,610) 1,733 ثفلمرحلي المكمسجلة في بيان الدخل ا ةمحقق  (خسائرأرباح )

 (81,006) (100,249) اإليرادات الشاملة األخرى  يمسجلة ف خسائر
 

────────── ────────── 

 2,947,265 2,815,722 مارس  31ا في مك
 

══════════ ══════════ 
 

  


