
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

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

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 )غير مدققة( 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. ةداعإة شركإلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 مقدمة
"( ش.م.ك.ع.  الكويتية  التأمين  إعادة  لشركة  المرفق  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  في  لقد  كما   الشركة"( 

التلفتر  به  ينلق المتع  ينالمكثف  ينالمرحليالدخل والدخل الشامل    يبيانو  2022  سبتمبر  30   تينيه تن مالأشهر    التسعةشهر وثالثة أي 

التا و  يبيانوريخ  بذلك  النقدية  الملكية  التدفقات  في حقوق  المنتهية   أشهر  التسعةلفترة  به    المتعلقتين  ينالمكثف  ينالمرحليالتغيرات 

المحاسبة   لمعيار   وعرضها وفقا  هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة    الشركة  إدارةإن  بذلك التاريخ.  

   .ت المالية المرحلية المكثفة. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلوما ي المرحلي"لالما ير"التقر 34 يالدول
 

  نطاق المراجعة
بم قمنا  الدولي  لقد  للمعيار  وفقا   قبل    2410راجعتنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة  المستقل   مراقب 

بصفة أساسية إلى الموظفين  عة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات  اجمرلام  هاعلق بم تمال  "ةللمنشأ

المراجعة  ولين عن  سؤلما للمراجعة. إن نطاق  التحليلية واإلجراءات األخرى  المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات   أقل األمور 

م بكافة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علالتدقيق الدولية  ر  ييعالم وفقا     مي يتذالتدقيق ال  قطان   بشكل كبير من

 ا في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق. ن تحديدهمكي التياألمور الهامة 
 

 النتيجة
مكثفة المرفقة لم يتم إعدادها،  ة المرحلية الليامالت  معلومالابأن    ستوجب االعتقاداستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما ي

 .34ي ولوفقا  لمعيار المحاسبة الد من جميع النواحي المادية،
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ا المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستنادا   ذلك،  إلى  مإضافة  متفقة  المحاسبية فادلا  فيوارد    وهما    ع لمكثفة  تر 

أيضا ، حسبللشركة نبين  أن.  واعتقادنا،  إليه علمنا  أيما وصل  إلى علمنا وجود  يرد  لم  رقم  ة  ه  الشركات  لقانون  لسنة   1مخالفات 

 ت لتعديالاو  كة،رام األساسي للش، أو لعقد التأسيس أو للنظوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية  والتعديالت الالحقة له  2016

لهما،قحاللا فترة    ة  قد   2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعة خالل  تأ  على وجه  له  أو    ىثيرا  ماديا  عليكون  الشركة  نشاط 

 مركزها المالي.
 

  لسنة   7ن رقم  وت ألحكام القاننبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفا 

قد يكون    جهو  على  2022  سبتمبر  30ي  منتهية فأشهر ال  التسعةوالتعليمات المتعلقة به خالل فترة    ة أسواق المالأن هيئشب  2010

 له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة أو مركزها المالي.
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 ي كويتدينار  يكويت دينار  ويتي نار كيد دينار كويتي إيضاحات 

 
      

 أقساط مكتسبة 
 

17,452,974 17,244,720 
 

52,329,524 50,824,892 

 (4,127,230) (4,330,306)  (1,543,112) (1,504,789)  التأمين  أقساط مسندة إلى معيدي

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

 46,697,662 47,999,218  15,701,608 15,948,185  كتسبةمساط الصافي األق
       

 (34,980,851) (31,888,355)  (14,205,224) (10,973,343)  تعويضات متكبدة 

 2,994,283 1,660,450  2,857,598 251,644  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

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

 (31,986,568) (30,227,905)  (11,347,626) (10,721,699)  بدة كت المتاضعويالت فيصا

 (10,110,950) (11,826,827)  (3,512,117) (3,573,408)  تكاليف حيازة أقساط  

 380,732 203,375  199,500 47,718   تأمينإعادة  مة منلتسمعمولة 

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

 4,980,876 6,147,861  1,041,365 1,700,796  الكتتابايجة في نتاص
       

 2,031,319 2,788,521  670,699 975,373 4 صافي إيرادات استثمار 

 579,633 526,665  195,408 161,503  رادات إيجار ناتجة من عقارات استثمارية   يإ

 (2,173,009) (2,357,735)  (497,355) (564,666)   مية وإداريةمصروفات عمو

 (44,106) (61,576)  (16,779) (26,606)  ة استثماري اترمصروفات عقا

 (70,575) (47,276)  (23,490) (12,623)  استهالك  

 تكلفة تمويل

 

- -     
 

- (34) 

 (445,394) (1,145,747)  (169,330) (571,133)    تحويل عمالت أجنبية ئرخسا

 ات معدت ولكاممتربح من بيع 

 

- -     
 

2,500 -     

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

  للتقدم العلمي ت يوكالربح قبل حصة مؤسسة ال

 4,858,710 5,853,213  1,200,518 1,662,644  وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  
       

 (48,587) (58,532)  (12,005) (16,626)  لميعحصة مؤسسة الكويت للتقدم ال

 ة نيطودعم العمالة البة ضري
 

(41,256) (30,540) 
 

(148,554) (128,412) 

 (51,298) (59,327)  (12,216) (16,551)  الزكاة
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 الفترة  ربح

 

1,588,211 1,145,757  5,586,800 4,630,413 
 

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

 19.44 23.45  4.81 6.67 5 س( والمخففة )فل السهم األساسيةية ربح

 
 ═════════ ═════════  ═════════ ══════════ 
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 ر مدقق( لمكثف )غيالشامل المرحلي ا الدخلبيان 

  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 هية في الثالثة أشهر المنت

  مبرسبت 30
 المنتهية في أشهر  التسعة

 مبرسبت 30

 2022 2021  2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتكوي دينار 
      

 1,145,757 1,588,211 ربح الفترة 
 

5,586,800 4,630,413 

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

        :أخرى شاملةإيرادات ئر( )خسا

ان الدخل  لى بيإ ا  إعادة تصنيفها الحقأو قد يتم يتم  بنود
      مكثف:  ال يلالمرح

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 1,007,060 (873,210)  76,406 (466,330) لة داعللقيمة اغيرات في اي التصاف -

إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع   المحول -

 134,741 (108,217)  16,161       -      لبيع احة لمالية مت موجودات

 (268,948) 518,628  (37,426) 239,493 الت أجنبيةحويل عمتعديل ت
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 872,853 (462,799)  55,141 (226,837)   شاملة أخرى للفترة إيرادات ( خسائر )
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 5,503,266 5,124,001  1,200,898 1,361,374 الشاملة للفترة  اتإليرادلي ااإجم
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 غير مدقق()مكثف ال حليبيان التدفقات النقدية المر

    2022  برسبتم 30في   ةنتهيملارة فتلل

  

 المنتهية في  أشهر التسعة
  سبتمبر 30

 حات إيضا 
2022   

 دينار كويتي
2021 

 تي دينار كوي
    أنشطة التشغيل 

ة الوطنية الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمال 
 4,858,710 5,853,213  والزكاة 
    ة: نقديت القاتدفال بصافي ةالفترربح لمطابقة تعديالت 

 70,575 47,276  ك  الهتاس
 (2,031,319) (2,788,521) 4 ستثمار  إيرادات اصافي 
 (579,633) (526,665)  عقارات استثماريةجار من يات إإيراد

 366,400 301,612  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 44,106 61,576  رية ثمااستمصروفات عقارات 

       -      (2,500)  دات  عومت  متلكام  يعمن ب ربح
 34       -       تكلفة تمويل

  ────────── ────────── 
  2,945,991 2,728,873 
    تغيرات في رأس المال العامل:  لا

 (9,026,173) (13,518,394)  ستحقة  ناتجة من عقود إعادة التأمين وأقساط مأرصدة مدينة 
 (1,366,013) (147,080)  سويةت التتح  من تعويضات ستردةن المية التأمدحصة إعا

 (3,209,325) (2,602,902)  مدينون آخرون
 24,397,403 18,084,543  إعادة التأمين قود ات عوبمطل فير صافي التغي

 300,845 3,049,489  أرصدة دائنة ناتجة من عقود إعادة التأمين
 (359,771) (490,454)  رون  دائنون آخ

 
 ────────── ────────── 

 13,465,839 7,321,193  من العمليات  الناتجة ات النقديةدفقالت
 (10,901) (35,534)  لموظفين مدفوعة لخدمة المكافآت نهاية 

 (34)      -       تكلفة تمويل مدفوعة
  ────────── ────────── 

 13,454,904 7,285,659  شغيللتا ةمن أنشط الناتجةة ات النقديدفق التصافي 
  ────────── ────────── 

    ار  أنشطة االستثم

 (2,944) (16,549)  ت ادمعو تشراء ممتلكا 
      -      2,500  صافي المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

 1,960,585 1,183,553  يع  مالية متاحة للب توداموج يع من بت الصافي المتحص
 (2,475,991) (1,544,923)  للبيع   حةمتا اليةت موداموج ءشرا

 7,000,000      -         ق حقا ستتفظ بها حتى االمتحصالت من استرداد موجودات مالية مح
 (5,000,000) (2,000,000)  تحقاق بها حتى االسجودات مالية محتفظ ء موشرا
 (17,098,936) (7,113,406)  جلمحددة األ ئعودا ركة فيالح  فيصا
 1,351,785 1,767,805  فوائد مستلمة دات راإي

 139,925 193,794  توزيعات أرباح مستلمة  ت داإيرا
 122,579 121,620  إيرادات مستلمة من صناديق

 (44,106) (61,576)  ة استثماري اتمصروفات عقار
 612,115 559,604  ةتلمر مسجاإيإيرادات 

 
 ────────── ────────── 

 (13,434,988) (6,907,578)  االستثمار   نشطة  أفي  مةالمستخد ة ديق النات فق تد لاصافي 
  ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل
 (1,011,809) (1,092,753)  توزيعات أرباح مدفوعة
      -      (345)  (بالصافيينة )الحركة في أسهم خز

  ────────── ────────── 
 (1,011,809) (1,093,098)  ة في أنشطة التمويلمستخدمقدية الصافي التدفقات الن

  ────────── ────────── 

 83,470 (162,908)  ة تعديل تحويل عمالت أجنبي
  ────────── ────────── 

 (908,423) (877,925)  في النقد والنقد المعادل  النقصصافي 
    

 7,073,449 5,900,918  ة  فترلمعادل في بداية الا لنقدنقد والا
 

 ────────── ────────── 
 6,165,026 5,022,993 6    دل في نهاية الفترةعاالنقد والنقد الم

 
 ════════ ════════ 



 

 ش.م.ك.ع. الكويتية ين مالتأشركة إعادة 
 

 

 

 من المعلومات المالية المرحلية المكثفة.جزءا  تشكل  12إلى  1المرفقة من احات إن اإليض
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 مدقق( )غير  المرحلي المكثف ةيلك حقوق الم غيرات فيلتبيان ا

 2022 سبتمبر 30ة في هيفترة المنتلل

 
 رأس 
   المال

 عالوة  
 هم س ر أإصدا

  احتياطي
 ي إجبار

 اطياحتي
 اختياري  

 احتياطي 
  خزينةأسهم  عام  

  طياحتيا
 خزينةأسهم 

احتياطي 
التغيرات  

المتراكمة في  
 القيمة العادلة  

 احتياطي تحويل 
 أجنبية   تعمال

 أرباح 
 المجمـوع مرحلة  

 دينار كويتي  نار كويتي يد كويتي نار يد ويتي دينار ك ي ويتدينار ك دينار كويتي  يتي ر كودينا ي كويت رنايد ي يتر كونادي كويتي ار دين ويتي دينار ك 
            

 2022يناير  1كما في 
 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 (ةمدقق)

 5,586,800 5,586,800     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 شاملةإيرادات ( خسائر)
 (462,799)     - 518,628 (981,427)     -     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة

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

( خسائرال)لي إجما
 5,124,001 5,586,800 518,628 (981,427)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترةيرادات اإل

 (403)     -     -     -     - (403)     -     -     -     -     - نةشراء أسهم خزي

 58     -     -     - 29 29     -     -     -     -     - نةي بيع أسهم خز
 حةمنم أسهإصدار  

     - (1,982,912)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,982,912 ( 8إيضاح )

توزيعات أرباح نقدية 
 (1,092,753) (1,092,753)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 8إيضاح )
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 سبتمبر 30كما في 
2022  24,015,275 5,296,366 7,707,547 7,707,547 12,500,000 (234,345) 922 (290,454) 958,472 9,549,294 67,210,624 

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

 2021يناير  1كما في 
 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  (ةمدقق)

 4,630,413 4,630,413     -     -     -     -     -     -     -     -     - ترة ربح الف

ملة شا (خسائرإيرادات )
 872,853     - (268,948) 1,141,801     -     -     -     -     -     -     -   رةلفتل رىأخ

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

اإليرادات  إجمالي 
 5,503,266 4,630,413 (268,948) 1,141,801     -     -     -     -     -     -     - ةللفتر ملةلشاا)الخسائر( 

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

نقدية ت أرباح ا يعتوز
 (1,011,809) (1,011,809)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 8)إيضاح 

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

  تمبربس 30 يفكما 
2021 22,032,363 5,296,366 7,023,983 7,023,983 11,250,000 (233,971) 893 654,230 302,605 7,968,610 61,319,062 

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

 



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 ركةلشا لوح معلومات 1
 

الكويت   ةدول  يها فلجيتسسيسها و أت  متعامة  مة  )"الشركة"( هي شركة مساه  ش.م.ك.ع.  مين الكويتيةأتة الإعادركة  شإن  

إعادة  شركة  برج    فيالشركة المسجل    مكتب  يقعق المالية.  ورالألوهي مدرجة في سوق الكويت    1972فبراير    2بتاريخ  

 . كويتالولة  ق، دشرء، الداالشه شارع، ويتيةكأمين الالت
 

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

أو  ألبا  امإين  تأمالة  بإعاد  يامالق .أ المتعلقة به    ةنشطالمخاطر وجميع نواحي األ  وكالة فيما يتعلق بكافةبالصالة  األخرى 

التأمينبن تقولها في سبيل ذلك أ لأميتلارها  بدو  يدوأن تع  محلية أو خارجية  ةئمن هي  ل إعادة  الن   المحلية ات  هيئدى 

 والخارجية.  

 كويت وخارجها. الدولة ن أو أي شركات أخرى داخل أميتال دةإعا وأ ينالتأمات شركتأسيس  في أو المساهمة تأسيس ال .ب

األ .ج جميع  والعقاراتملك  والشخصيموال  العينية  والحقوق  والتصرفت  واستثمارها  النصوصفوفيها    ة  لكافة   ق ا 

 ة.  نيالقانو

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

الرسمية وشبهمن    رةشبام األخرى    الجهات  المحلية  والمؤسسات  الكويتية    كنولبا  أوالرسمية  أنواعها  اختالف  على 

 . لقانوناحدود  لكويتية وذلك فيغير انها وم

 .  شطتهان قة بأتعلالم ىخراألات يمليع العم مباشرة ج .ه
 

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

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

الشر تابعة لشر شكة هي  إن  مساهمة عامة تم تأسيسها  شركة  وهي  م"(،  ة األالشرك)"   ع.ك. .ة ش.مهلياألن  تأميلة اكركة 

 يت لألوراق المالية.كولاق سوجة بمدري كويت وهلاة دولا بيلهوتسج
 

ر مجلس القرا   وفق  2022  سبتمبر  30ي  للفترة المنتهية ف  للشركة رحلية المكثفةتم التصريح بإصدار المعلومات المالية الم

 .2022 نوفمبر 9 يخاردارة بتاإل
 

البعتماا  تم في  ياند  المنتهية  للسنة  للشركة  المالية  مساهمن  م  2021بر  يسمد  31ات  التجا  في  ركةالشي  قبل  جمعية ماع 

 .2022 أبريل 17العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

  أساس اإلعداد 2
 

إعداد ال  تم  المرحلالمعلومات  المريقاتلل  لدوليا  للمعياروفقا   كة  رللش  فةالمكثية  مالية  الدولي  محالار  معي  ة،ليار    34اسبة 

 . "التقرير المالي المرحلي "
 

 الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. بالدينار الكويتي كثفة مال ةيلمرحال يةومات الماللالمع عرضتم 
 

ية سنوالية  المالت  ناايبلة في ابالمطلو  تاإلفصاحاو  لوماتالمع  فة ال تتضمن كافةهذه المعلومات المالية المرحلية المكث  نإ

للسنة  السنوية للشركة كما في و  يةالمال  تاانبيبال  ة  نرتع عليها مق االطال  جبوي  ،ايير الدولية للتقارير الماليةة طبقا للمعمعدال

في   جميع.  2021ديسمبر    31المنتهية  إدراج  تم  قد  أنه  اإلدارة  ا  تتكونالتي  التعديالت    ترى   العادية اقات  قالستحمن 

  ال   2022  سبتمبر   30ي  ة ف تهيأشهر المن  التسعةيل لفترة  . إن نتائج التشغادلض العرية للعرروض  ربي تعتتوالة  ررالمتك

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

 ركة الش قبل ة منقالمطبلتفسيرات والتعديالت او ةديدالج معاييرال 2.1
 

المحاايسال  إن إ  المطبقة  يةبسسات  المعدا في  المكثفة مما د  المرحلية  المالية  الملت  ثلةعلومات  إلك    اتانالبيد  ا دعستخدمة في 

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

  سر بعد.يلم   ولكن رداص تعديلأو  سيرفتأو  رايمع ي أل  كرمبلا تطبيقة بالم الشركق. لم ت2022
 

العست فيلتفاو  تاليعد تلا  من  ديدري  مرة  ألول  لها    2022  سنة  سيرات  ليس  أنه  المالية إال  المعلومات  على  تأثير 

 ة.   شركالمكثفة لل المرحلية
 



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(
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 )تتمة( أساس اإلعداد 2
 

 صادرة ولكن لم تسر بعد معايير  2.2
 

 ة.كالمكثفة للشر  مرحليةمات المالية ال تاريخ إصدار المعلولم تسر بعد حتى    ت الصادرة ولكنيير والتفسيراالمعا  فيما يلي

 ا. عند سريانه اييربيق هذه المعكة تطتعتزم الشر
 

 التأمينعقود  17المعيار الدولي للتقارير المالية 
مايو   في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  الدالم  2017أصدر  المالية  عيار  للتقارير  التأمين  17ولي  ار  معي  وهو  عقود 

التأمين يغطي  قلع   محاسبي جديد شامل المعيار الدولي ح. ومإلفصاوالعرض واوالقياس    ،االعترافود  ا أن يسري، يحل 

الم للتقارير    17الية  للتقارير  المعيار الدولي  التأمين  4المالية  محل  لدولي لمعيار ا. ينطبق ا2005ة  الصادر في سن  عقود 

مين( التأ  المباشر وإعادةعام والتأمين  والتأمين ال  اةى الحيافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين عل ى كعل   17قارير المالية  للت

المنشآت  ب النظر عن نوع  العقود وكذلك بما يخضع لبعض الضماناغض  المالية ذات مزايا التي تصدر هذه  ت واألدوات 

هو تقديم   17مالية هدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير الوالودة لنطاق التطبيق.  ناءات محدسري استثكة التقديرية. تالمشار

ات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن كثر إفادة وتناسقا  لشركأنه األ ميز بقود التأمين يت وذج محاسبي لعنم

المالية   للتقارير  الدولي  ا ة كبيرة  التي تستند بصورو  4المعيار  للإلى عدم  بأثر رجعي  المحلية سيالتطبيق  المحاسبية  سات 

 حاسبة ذات الصلة.  أمين يغطي كافة جوانب الم ود الت لعق نموذجا  شامال   17ير المالية الدولي للتقار لمعيارالسابقة، يقدم ا
 

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

 مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. ال ذات مزايا المشاركة دد للعقودتعديل مح 

  قود قصيرة األجل. لى العسية عنطبق بصورة رئيع األقساط( وتطة )طريقة توزيقة مبسطري 
 

ا المالية  يسري  للتقارير  الدولي  فترات    17لمعيار  المكثفة  المالية  لوماتالمععلى  بعد  المرحلية  أو  في  تبدأ   يناير  1  التي 

المبا  2023 المبكر ولكن شربال. ويسمح  المقارنةلغ  مع ضرورة إدراج  المنشأة أيضتطبيق  يار  المع ا  بتطبيق  يطة أن تقوم 

المالية  للتق  الدولي المالية    ل تاريخفي أو قب  9ارير  للتقارير  المعيار الدولي    ستطبق الشركةألول مرة.    17قيامها بتطبيق 

 . التعديالت عند سريانها هذه
 

 معلومات القطاعات         3
  

  لتالي: كا عمالاألدات حاستنادا  إلى و يةعات تشغيلقطا أربع إلىركة الشيتم تنظيم اإلدارة، ألغراض 
 

الحريقائق  وث (أ ضد  التأمين  اغطية  ت  القطاع  قدمي:  إعادة  األضرارعن  من  الناتجة  تصيب  الخسائر    /لمخاطر  التي 

ن على أميإن كافة وثائق الت.  ذات الصلة  لحرائق والمخاطر األخرىبب اناعية بسالسكنية والتجارية والص  الممتلكات 

 . المقرر خسائرال  وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حدري  اختياو تعاقديأساس  ىتتم علاطر التي تم االكتتاب فيها المخ

الحوادث (ب ضد  التأمين  إعادة  اتغطية    القطاعقدم  يالعامة:    وثائق  اعن  من  الناتجة  التي  الخسألضرار/  لمخاطر  ائر 

الممتلكات األفراد/  ك  تصيب  إن  الحوادث.  على  التوثائق    افةبسبب  االكتتا المخاطر  أمين  تم  على فيها    بالتي  تتم 

 . م تجاوز حد الخسائر المقررعد وتطبيقا لقاعدةتعاقدي واختياري أساس 

ضرار/ الخسائر التي تصيب  ن األلناتجة ملمخاطر اعن اتغطية    القطاع  قدميين البحري والطيران:  وثائق إعادة التأم  (ج

لى أساس تعاقدي تتم عاالكتتاب فيها  التأمين على المخاطر التي تمثائق إن كافة و دث.ت والسفن بسبب الحواالحموال

 .  قاعدة عدم تجاوز حد الخسائر المقررا لوتطبيقواختياري 
 

فة وثائق  لوفاة. إن كاالمتكبدة نتيجة ل  ائرالخساتجة من  النمخاطر  لعن اتغطية    يقدم القطاعتأمين على الحياة:  الإعادة   (د

ر  يقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائوتطب  عاقدي واختياريتتتم على أساس ي تم االكتتاب فيها لمخاطر التى االتأمين عل

 . لمقررا
 

ييم األداء. وتق  الموارد  لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع  منفصلةالتشغيل بصورة    عاتلقطاتراقب اإلدارة نتائج التشغيل  

 طاعات. القعات على أساس نتائج يتم تقييم أداء القطا
 

التالي  يع الجدول  للتقدم احصة م  قبل  طاعاتالق  ونتائج  داتاإيرمعلومات حول  رض  الكويت  دعم  مي وضريبة  لعلؤسسة 

 :كةلشرمال افيما يتعلق بقطاعات أعوإجمالي المطلوبات الموجودات   إجماليو العمالة الوطنية والزكاة
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 )تتمة( معلومات القطاعات        3
 

 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعة
 الحريق  2022

 دث الحوا
 العامة 

 لبحريا
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع   ةا على الحي

 
 دينار كويتي ير كويتدينا دينار كويتي دينار كويتي يتيار كودين

      

 52,329,524 2,094,624 11,075,389 4,494,713 34,664,798   اتإيرادات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 6,168,304 (173,677) 1,755,053 1,123,861 3,463,067  اتطاعالقنتائج 

 875,432     ة عموز غير

 (47,276)     استهالك 

 (1,145,747)     تحويل عمالت أجنبية  خسائر

 2,500     ات والمعدات ع الممتلكبح من بير

 
    ────────── 

لكويت للتقدم حصة مؤسسة االربح قبل 

 الوطنيةلة لعماالعلمي وضريبة دعم ا 

 5,853,213     والزكاة

     ═════════ 
 

 

  سبتمبر 30في  هر المنتهيةشأ التسعة
 الحريق    2021

 الحوادث  
 العامة 

 البحري 
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  اة على الحي

 
 كويتي  دينار دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 50,824,892 3,101,976 9,041,722 4,776,815 33,904,379   اتإيرادات القطاع
 

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

 4,415,787 (491,356) 2,574,316 322,889 2,009,938  اتتائج القطاعن

 958,926     ة غير موزع

 (70,575)     استهالك 

 (445,394)     جنبية تحويل عمالت أ رئخسا

 (34)     يل فة تمو تكل

 
    ────────── 

يت للتقدم وؤسسة الكحصة مبل ق ربحال

 مالة الوطنيةالعلمي وضريبة دعم الع

 4,858,710     والزكاة

 
    ═════════ 

 

التالي موجودات ومطلوبات    يعرض  2021بر  ميسد  31و  2022  سبتمبر  30بالشركة كما في    لتشغيلقطاعات االجدول 

 : 2021 سبتمبر 30و
 

 كما في

 سبتمبر 30

 حريق لا 2022
 

 الحوادث 
  لعامة ا

 البحري
  والطيران 

لى  التأمين ع 
  الحياة 

 غير 
 المجموع   موزعة  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتيدينا  دينار كويتي  دينار كويتي  

            

إجمالي 

 216,153,453  43,011,392  7,739,591  28,586,570  13,201,253  123,614,647 موجودات ال

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

 148,942,829  8,972,632  6,878,398  23,398,195  11,282,486  98,411,118 ي المطلوباتإجمال

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════ 
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 )تتمة( معلومات القطاعات        3
 

 ا فيمك

  2021 ديسمبر 31

 الحريق  دققة()م
 

   دثالحوا
  العامة 

 ي البحر
  والطيران 

ن على  التأمي
  الحياة 

 غير 
 المجموع   موزعة 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   يتي دينار كو  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

  سبتمبر 30

 ق لحريا 2021

 

 الحوادث  
 عامة ال

 

 البحري 
 والطيران 

 

  تأمين علىلا
 الحياة 

 

 يرغ 
 موزعة 

 

 المجموع 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   كويتي ار دين  دينار كويتي   دينار كويتي  

            

إجمالي 

 8,948,847  23,908,636  11,299,481  105,075,311 موجودات ال

 

41,731,086  190,963,361 

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

لي إجما

 8,205,046  19,788,308  9,843,785  86,677,871 المطلوبات 

 

5,129,289  129,644,299 

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

 

 إيرادات استثمار ي ف صا 4

 

 في   الثالثة أشهر المنتهية
  سبتمبر 30

 

 أشهر المنتهية في  التسعة
  سبتمبر 30

 
2022 2021 

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 
 ويتي دينار ك دينار كويتي

      

 417,673 677,765 فوائد على ودائع 
 

1,776,462 1,104,676 
 124,276 190,535  فوائد على سندات 

 
535,879 428,417 

 10,681 58,734 ادات توزيعات أرباحإير 
 

193,794 139,925 

احة تم   وجودات مالية أرباح محققة من بيع م
 77,808     - للبيع )بالصافي(

 
160,766 477,516 

 40,261 48,339    ديق ا صن ات من  إيراد 
 

121,620 122,579 

تاحة خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية م
     -     -  للبيع 

 
-     (241,794) 

 
───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 
975,373 670,699 

 
2,788,521 2,031,319 

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 األساسية والمخففة السهم ربحية 5
 

استثناء  ب  مةئالقلعدد األسهم ا  المرجحالمتوسط    علىترة  الف   ربح   قسمةعن طريق  األساسية والمخففة  السهم    ربحية  تحتسب
  :ليا يخالل الفترة كم ةلخزينأسهم ا

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
   سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة
  سبتمبر 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

 
     

 4,630,413 5,586,800  1,145,757 1,588,211 ربح الفترة  

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

      

 
 سهم سهم   سهم سهم 

لعدد األسهم القائمة خالل   المتوسط المرجح 
 238,220,155 238,219,990  238,220,155 238,219,909 هم الخزينة أسي بعد  اف ص ل الفترة، با 

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

 19.44 23.45  4.81 6.67 ففة )فلس(المخو األساسية    م ربحية السه 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

فلس    4.81وتغيرت إلى  للسهم    فلس  5.24  بقيمة  2021  سبتمبر  30في    المنتهية  أشهر  ةثالثاللفترة  ربحية السهم    قدرت
 19.44ت إلى  وتغير فلس للسهم    21.19  بقيمة  2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    التسعةبحية لفترة  قدرت الرللسهم و
 . (8)إيضاح  المنحة  أسهم صدارإد األسهم بعد دعل بأثر رجعي لالتعدي قبل، فلس

 

 السهم األساسية والمخففة متماثلة. ربحية أدوات مخففة قائمة، فإنأي  وجودلعدم  ا  نظر
 

    النقد والنقد المعادل 6
  )مدققة(      

 

 سبتمبر  30
2022   

 ديسمبر 31
2021 

   مبرسبت 30
2021 

 دينار كويتي  تي ويدينار ك يدينار كويت 
 

 
  

 6,165,026 5,900,918 5,022,993 ونقد         لبنوكاأرصدة لدى 
 87,483,555 91,985,290 99,098,696 ودائع محددة األجل

 ────────── ────────── ────────── 

 104,121,689 97,886,208 93,648,581 
يد عن  زاق أصلية ت األجل ذات فترات استحق   ة ع محددناقصا : ودائ

 (87,483,555) (91,985,290) (99,098,696) أشهر   3
 ────────── ────────── ────────── 

رض بيان التدفقات النقدية المرحلي  النقد والنقد المعادل لغ
 6,165,026 5,900,918 5,022,993 المكثف 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

: 2021  سبتمبر  30ودينار كويتي    110,000:  2021سمبر  يد  31دينار كويتي )  110,000لغ  بمب  لودائع محددة األجلا إن  
    .أحد البنوكممنوح من قبل  ئتمانا بخطا مقابلكويتي( محتفظ بها كضمان  دينار 110,000

 

 موجودات مالية متاحة للبيع  7
 

  )مدققة( 

 

 سبتمبر 30
2022  

 ديسمبر 31
2021 

   سبتمبر 30
2021 

 
 دينار كويتي ويتير كدينا يتيدينار كو

    م:ه س أ 

 7,744,308 6,366,654 6,542,679 ة مسعر

 683,950 71,509 69,667 ر مسعرةغي 
 

────────── ────────── ────────── 

 
6,612,346 6,438,163 8,428,258 

 3,536,584 3,366,188 2,741,959 غير مسعرةصناديق مدارة  
 

────────── ────────── ────────── 

 
9,354,305 9,804,351 11,964,842 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

12 
 

 

 وتوزيعات األرباح منحة الوأسهم رأس المال        8
 

رأس (أ من  يتكون  به  المصرح  الشركة   30و  سهم  220,323,628:  2021ديسمبر    31)  سهم   500,000,000مال 
رأسسهم  220,323,628:  2021  سبتمبر يتكون  ال(.  والمدمال  المصدر  من  شركة   31)  سهم  240,152,754فوع 

 سهم.لفلس ل 100 قيمة( بسهم 220,323,628: 2021 رسبتمب 30و سهم 220,323,628: 2021سمبر دي
 

 ما يلي:  على 2022أبريل  17 ريخبتا لمساهمي الشركة المنعقدة السنوية وافقت الجمعية العمومية (ب
 8:  2020سهم )  100أسهم لكل    9نسبة  ب(  16,320,268:  2020)  19,829,126  ها عدد  أسهم منحة  إصدار 

لكل   تسجيل  100أسهم  تم  التجاري  ر  التغي  سهم(.  السجل  في  به  المصرح  المال  رأس  بريل  أ  25  بتاريخفي 
2022.  

   على المساهمين   2021ديسمبر    31ة المنتهية في  فلس( للسن  5:  2020فلس للسهم )  5توزيع أرباح نقدية بقيمة
ا مل الشركة اعتبافي سج مدرجينال  . 2022مايو  12ن ر 

 
 أسهم خزينة 9

  )مدققة(  

 

 سبتمبر 30
2022  

 يسمبرد 31
2021 

   سبتمبر 30
2021 

    

 1,772,974 1,772,974 1,933,771 لخزينة  ا عدد أسهم  

 %0.81 %0.80 %0.81 مصدرة ال   نسبة األسهم 

 233,971 233,971 234,345 ي(دينار كويت التكلفة ) 

 631,179 487,568 570,462 تي(كوير  السوقية )دينا   القيمة 

 378 378 277 )فلس(ق للسهم  رجح لسعر السو المتوسط الم 
 

للتوزيع خاللال  ملذي يعادل تكلفة أسهاإن االحتياطي االختياري    أسهمبالشركة    تحتفظ فيهافترة التي  ال  خزينة غير متاح 
 .تلك لخزينةا
 

 ف ذات عالقة معامالت مع أطرا 10
 

التي  شركات  اللشركة وبا عليا  دارة الوموظفي اإلالرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة    نقة المساهميات عالمثل األطراف ذي
يم بتقد  ،العادي  الألعما  لشركة ضمن سياقم اتقو  ملموسا .  ا  أو تأثيركة  ر سون عليها سيطرة مشترأو يما  ون عليهايسيطر

 ع أطراف ذات عالقة مما يلي:موالمعامالت  رصدةتتكون األ .القةع أطراف ذات عتأمين متبادلـة م خدمات إعادة
 

  )مدققة(    

 ة األمالشرك 
 أطراف أخرى 

 ذات عالقة
 سبتمبر 30

2022  
 ديسمبر 31

2021 
   سبتمبر 30

2021 

 المجموع المجموع المجموع   

المالي المرحلي   كز بيان المر 
 دينار كويتي ينار كويتيد نار كويتيدي ينار كويتيد نار كويتيدي :لمكثف ا 
      

 ن عقود إعادة م ة ناتجة  مدين   أرصدة 
 2,226,755 2,203,507 1,900,783 132,282 1,768,501  تأمين ال 

 ن دة التأمين المستردة م ا حصة إع 
 82,386 404,948 292,966     - 292,966 يضات تحت التسوية تعو 

ن عقود إعادة م نة ناتجة ة دائ أرصد 
 353,869 347,702 221,735     - 221,735 مين تأ ال 

 5,155,440 5,240,717 5,894,200 43,896 5,850,304 لتعويضات تحت التسوية اطي ا احتي 

 



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

13 
 

 

 )تتمة(  ف ذات عالقةمعامالت مع أطرا 10

 

 

 

 

 ة في يهأشهر المنت التسعة
  سبتمبر 30

 

 شركة ال
 األم

 أطراف أخرى 
 عالقةذات  

2022  
 المجموع

2021 
 المجموع

 كويتي دينار  كويتي ردينا دينار كويتي كويتيدينار   

     :مكثف بيان الدخل المرحلي ال 

 3,051,406 2,930,281 4,247 2,926,034 المكتسبة صافي األقساط  

 2,671,854 3,016,144 18,576 2,997,568 ط ا س تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة أق 
 

 : دارة العليا اإل يموظف افأةمك

  

 ية في ر المنتهأشه التسعة
  سبتمبر 30

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  يكويت دينار

   

 499,986 548,613 ايا أخرى قصيرة األجل ومز واتب  ر 

 122,712 141,267 ظفينوم مكافأة نهاية الخدمة لل 
 

───────── ───────── 

 
689,880  622,698 

 ════════ ════════ 
 

  لةمحتم رأسمالية ومطلوبات التزامات 11
 

مستقبلية تتعلق بشراء موجودات مالية   سماليةرأ  تزامالدى الشركة الت ،  ةلمكثفحلية االمر  ليةلومات الماالمعتاريخ  ي  فكما  

 117,857:  2021  سبتمبر  30ودينار كويتي    117,129:  2021يسمبر  د   31دينار كويتي )  119,603  بمبلغ  متاحة للبيع

ومطلوبات  كويتي  اردين ائ يتعلق  فيما    محتملة(  متبخطاب  ممنوح  البنومان  أحد  )دينا  51,360  بمبلغك  ن  كويتي    31ر 

  يمن المتوقع أن ينشأ عنها أ  سيلو  ،(دينار كويتي  49,966:  2021  سبتمبر  30ودينار كويتي    50,298  :2021بر  ديسم

   .اديةات ممطلوب
 

   قياس القيمة العادلة  12
 

 للقيمة العادلة ميل الهرالجدو

مة العادلة، والمبينة للقي  رميضمن الجدول اله  عنها  و االفصاحدلة أقيمتها العا  تم تسجيل  يلتامالية  وات التصنف كافة األد

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

 ثلة؛وبات المماطلأو الم وجوداتالمعدلة( في األسواق النشطة للمر نة )غيار المعلاألسع - 1المستوى 

 إما بصورةملحوظا  قياس القيمة العادلة  الجوهرية لمدخالت  من الستوى  م  لأقيكون  )والتي    تقييمأساليب ال  -  2  المستوى

 باشرة أو غير مباشرة( م

 (.ظر ملحوغيعلى قياس القيمة العادلة  ةريوهالجت مدخالن الستوى مم أقليكون ساليب التقييم )والتي أ - 3 ىالمستو
 

، دفتريةالة عن قيمتها  جوهريلية( ال تختلف بصورة  الما  باتالمالية والمطلوودات  ية )الموجالمالدلة لألدوات  لقيمة العاا  إن

بع ل   ضباستثناء  المتاحة  المالية  بالتكلفة ابيع  لالموجودات  ك   452,326  بمبلغ  لمدرجة  )دينار  :  2021  ديسمبر  31ويتي 

  .  ار كويتي(دين  1,317,863: 2021 سبتمبر 30دينار كويتي و  523,459
 

بين    تحويالتحدثت    دق ذا كانت  إس متكرر، فإن الشركة تحدد ما  العادلة على أسابالقيمة  لة  مالية المسجات الالنسبة لألدوب

  قياسالجوهرية لمدخالت  توى من المس  أقلى  نادا  إلهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استدول الجالمستويات في ال

العاالقيم ندلة  ة  في  مالية  ة  فترهاية كل  ككل(  في    أشهر  سعةالتفترة  ل  خال  .ة مكثفةمرحليمعلومات    سبتمبر   30المنتهية 

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



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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  )تتمة(قياس القيمة العادلة  12
 

 )تتمة(  للقيمة العادلة ميل الهرالجدو
 

 ة: ادل ة العقياسها بالقيم ي تم ية التالية التالالم األدوات تكة بفئا احتفظت الشر
 

 3مستوى ال 1المستوى  المجموع  

 
 دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي

 2022  سبتمبر 30
   

 :للبيعموجودات مالية متاحة 
   

     - 6,542,679 6,542,679 أسهم مسعرة 

 35,932     - 35,932 ير مسعرة أسهم غ

 2,323,368     - 2,323,368 ارة مد صناديق

 
────── ────── ────── 

 
8,901,979 6,542,679 2,359,300 

 ════════ ════════ ════════ 

 

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

 
 دينار كويتي  يتي دينار كو يتي وكدينار 

 احة للبيع موجودات مالية مت
   

     - 6,366,654 6,366,654 رة هم مسعسأ

 37,774     - 37,774 غير مسعرة م هأس

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

 
────── ────── ────── 

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

 ════════ ════════ ════════ 
    

 
 3المستوى  1المستوى  جموع  الم

 

 كويتي  دينار ي كويت ردينا ي دينار كويت

 2021 سبتمبر 30
   

    متاحة للبيع: ت مالية اودموج

     - 7,744,308 7,744,308 م مسعرة أسه

 38,216     - 38,216 هم غير مسعرة سأ

 2,864,455     - 2,864,455 مدارة  صناديق
 ────── ────── ────── 
 10,646,979 7,744,308 2,902,671 
 ════════ ════════ ════════ 

 

مرحلية    مالية  علومات م  بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة  المدارة  الصناديقغير المسعرة و  ماألسه  ار فيم قياس االستثميت

يتمكثفة تقييم  .  غيراألم  طر  المسعرة  سهم  إلى  ال ياستنادا   القيمة  صافي  مالية  أدام  باستخ  يةدفترقة  بيانات  متوفرة  حدث 

ا فيها  ثملمستللشركات  الموجودات  في  تقاسالتي  ور  الذها  تقييقبال  لةصات  العادلة. يتم  الصناديمة  إلى م  المدارة استنادا  يق 

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

 م تعديل تإذا    ري اجوهلن يكون  ثف  ي المكالمرحل  الشاملخل  الد  لي المكثف وبيانيان المركز المالي المرحير على بإن التأث

 %. 5بنسبة  لقيمة العادلةوفق ا ل م غير المسعرةهسألا في قياسة المستخدمة ذات الصل متغيرات المخاطر 



 
 . ش.م.ك.عكويتية ة إعادة التأمين الشرك

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

15 
 

 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  12
 

 )تتمة(  ل الهرمي للقيمة العادلةالجدو

 

  :3توى ضمن المس  يمة العادلةالمسجلة بالقمالية جودات الامي للموختلوااالفتتاحي  مبلغابقة التالي مطح الجدول اليوض
 

 لبيع حة لمالية متاات موجود

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

   

 3,031,881 2,914,238 يناير 1كما في 

 (5,199) 9,245 ثفلمرحلي المكمسجلة في بيان الدخل ا ةمحقق  (خسائرأرباح )

 (124,011) (564,183) األخرى لشاملة يرادات ااإل يمسجلة ف خسائر
 

────────── ────────── 

 2,902,671 2,359,300 سبتمبر  30في ا مك
 

════════ ════════ 

 


