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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

  

   الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة  سبتمبر 30

 إيضاحات  

2021   

 دينار كويتي

2020 

  كويتي  دينار
2021   

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
       

 41,143,308 50,824,892  15,085,224 17,244,720  أقساط مكتسبة 

 (4,652,270) (4,127,230)  (1,869,568) (1,543,112)  أقساط مسندة إلى معيدي التأمين 

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

 36,491,038 46,697,662  13,215,656 15,701,608  كتسبةمصافي األقساط ال

       

 (27,856,740) (34,980,851)  (10,968,359) (14,205,224)  تعويضات متكبدة 

 2,977,673 2,994,283  1,280,563 2,857,598  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

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

 (24,879,067) (31,986,568)  (9,687,796) (11,347,626)  صافي التعويضات المتكبدة 

 (8,702,340) (10,110,950)  (3,250,162) (3,512,117)  تكاليف حيازة أقساط  

 432,716 380,732  183,388 199,500  عمولة مستلمة من إعادة التأمين  

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

 3,342,347 4,980,876  461,086 1,041,365  صافي نتيجة االكتتاب

       

 2,330,301 2,031,319  923,454 670,699 4 صافي إيرادات استثمار 

 508,172 579,633  144,805 195,408  إيرادات إيجار ناتجة من عقارات استثمارية   

 (1,753,043) (2,173,009)  (442,039) (497,355)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (52,896) (44,106)  (24,695) (16,779)  ة استثماري اتمصروفات عقار

 (89,394) (70,575)  (24,089) (23,490)  استهالك  

     - (34)      -     -  تكلفة تمويل

 122,347 (445,394)  139,170 (169,330)  تحويل عمالت أجنبية )خسارة( ربح

 1,000     -      -     -  ممتلكات ومعدات ربح من بيع 

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

  الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 4,408,834 4,858,710  1,177,692 1,200,518  وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

       

 (44,088) (48,587)  (11,777) (12,005)  لميعحصة مؤسسة الكويت للتقدم ال

 (106,452) (128,412)  (26,548) (30,540)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (42,648) (51,298)  (10,686) (12,216)  الزكاة

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

 4,215,646 4,630,413  1,128,681 1,145,757  الفترة  ربح

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

 19.29 21.19  5.16 5.24 5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف )غير مدقق(  الدخلبيان 

  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 

 المنتهية في  ة أشهرالث الث
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 

2021   

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
 

2021   

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
      

 4,215,646 4,630,413  1,128,681 1,145,757 ربح الفترة 

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

      أخرى:  ئر( شاملةإيرادات )خسا

إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان الدخل  أو قد يتم بنود يتم 
      المرحلي المكثف:  

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 (777,427) 1,007,060  26,152 76,406 صافي التغيرات في القيمة العادلة  -

إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع   المحول -

 (424,527) 134,741  (51,674) 16,161 احة للبيع مالية مت موجودات

 126,403 (268,948)  (68,570) (37,426) تعديل تحويل عمالت أجنبية

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

 (1,075,551) 872,853  (94,092) 55,141   شاملة أخرى للفترة ( خسائرإيرادات ) 

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

 3,140,095 5,503,266  1,034,589 1,200,898 الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات

 
═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 غير مدقق()مكثف ال حليبيان التدفقات النقدية المر
    2021  سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  

 المنتهية في  أشهر التسعة
  سبتمبر 30

 حات إيضا 
2021   

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 

 أنشطة التشغيل 
   

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 
 4,408,834 4,858,710  الوطنية والزكاة 

    التدفقات النقدية:  بصافي الفترةلمطابقة ربح تعديالت 
 89,394 70,575  استهالك  
 (2,330,301) (2,031,319) 4 إيرادات استثمار  صافي 

 (508,172) (579,633)  عقارات استثماريةإيرادات إيجار من 
 96,736 366,400  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 52,896 44,106  رية ثمااستمصروفات عقارات 
 (1,000)     -             ربح من بيع ممتلكات ومعدات  

     -            34  تكلفة تمويل
 

 ────────── ────────── 
 
 2,728,873 1,808,387 

    التغيرات في رأس المال العامل:  
 (9,166,773) (9,026,173)  ناتجة من عقود إعادة التأمين وأقساط مستحقة  أرصدة مدينة 

 2,889,618 (1,366,013)  حصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية
 (2,552,675) (3,209,325)  مدينون آخرون

 14,043,609 24,397,403  إعادة التأمين صافي التغير في مطلوبات عقود 
 195,011 300,845  أرصدة دائنة ناتجة من عقود إعادة التأمين

 (319,866) (359,771)  رون  دائنون آخ
 

 ────────── ────────── 

 6,897,311 13,465,839  من العمليات  التدفقات النقدية الناتجة
 (6,560) (10,901)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

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

 6,890,751 13,454,904  من أنشطة التشغيل ة الناتجةات النقديدفق التصافي 
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار  
 (90,238) (2,944)  شراء ممتلكات ومعدات 

 1,000     -             صافي المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  
 2,228,158 1,960,585  يع  صافي المتحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للب

 (2,763,288) (2,475,991)  شراء موجودات مالية متاحة للبيع  
     - 7,000,000    متحصالت من استرداد موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

     - (5,000,000)  شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 
 (7,795,955) (17,098,936)  جلصافي الحركة في ودائع محددة األ

 1,940,873 1,351,785  فوائد مستلمة 
 277,846 139,925  توزيعات أرباح مستلمة 

 118,903 122,579  إيرادات مستلمة من صناديق
 (52,896) (44,106)  ة استثماري اتمصروفات عقار

 390,566 612,115  إيجار مستلم 
 

 ────────── ────────── 

 (5,745,031) (13,434,988)  في أنشطة االستثمار    مةدية المستخد ات النق فق تد لاصافي 
 

 ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل

 (936,836) (1,011,809) 8 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 (1,390)     -              الحركة في أسهم خزينة
 

 ────────── ────────── 

 (938,226) (1,011,809)  أنشطة التمويل مة فيستخد الم يةنقدال التدفقاتصافي 
 
 ────────── ────────── 

 (49,206) 83,470  تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  ────────── ────────── 

 158,288 (908,423)  الزيادة في النقد والنقد المعادل )النقص( صافي 

    

 4,580,643 7,073,449  ة  فترالنقد والنقد المعادل في بداية ال
 

 ────────── ────────── 

 4,738,931 6,165,026 6 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة   
 

 ══════════ ══════════ 



 

 ش.م.ك.ع. شركة إعادة التأمين الكويتية 
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف ةيلك بيان التغيرات في حقوق الم
 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 

 رأس 
   المال

 عالوة  
 هم س ر أإصدا

 أسهم  

 خزينة

أسهم احتياطي 
 خزينة

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي
 اختياري  

 احتياطي 
 عام  

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة  

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية  

 أرباح 
 المجمـوع مرحلة  

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  ويتي دينار ك ي ويتدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 56,827,605 5,982,033 571,553 (487,571) 11,250,000 7,023,983 7,023,983 893 (233,971) 5,296,366 20,400,336   2021يناير  1كما في 
 4,630,413 4,630,413     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  
شاملة أخرى    (خسائرإيرادات )

 872,853     - (268,948) 1,141,801     -     -     -     -     -     -     - للفترة 

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

الخسائر(  يرادات )إجمالي اإل

 5,503,266 4,630,413 (268,948) 1,141,801     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 
     - (1,632,027)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,632,027 ( 8منحة )إيضاح أسهم 

)إيضاح  نقدية توزيعات أرباح

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

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

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

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

 

 

 رأس 
   المال

 عالوة  
 إصدار أسهم 

 أسهم  

 خزينة

احتياطي أسهم 
 خزينة

 ي ياطاحت
 اري إجب

 احتياطي
 اختياري  

 احتياطي 
 عام  

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة  

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية  

 أرباح 
 المجمـوع مرحلة  

 تي دينار كوي تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 53,380,451 5,078,392 536,708 395,895 10,500,000 6,457,427 6,457,427     - (230,964) 5,296,366 18,889,200    2020يناير  1كما في 
 4,215,646 4,215,646     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

رى  ملة أخ شا  دات)خسائر( إيرا

 (1,075,551)     - 126,403 (1,201,954)     -     -     -     -     -     -     -     للفترة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

 3,140,095 4,215,646 126,403 (1,201,954)     -     -     -     -     -     -     - ة للفتر ملةلشاا
     - (1,511,136)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,511,136 ( 8أسهم منحة )إيضاح 

توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

8 ) -     -     -     -     -     -     -     -     -     (936,836) (936,836) 
 (6,559)     -     -     -     -     -     -     -   (6,559)     -     -   أسهم خزينة مشتراة
 5,169     -     -     -     -     -     - 1,172 3,997     -     - أسهم خزينة مباعة 

     - 279     -     -     -     -     - (279)     -     -     - إلى االحتياطي   استقطاع

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

 55,582,320 6,846,345 663,111 (806,059) 10,500,000 6,457,427 6,457,427 893 (233,526) 5,296,366 20,400,336 2020  سبتمبر 30كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 الشركة حولمعلومات  1
 

الكويت دولة  تسجيلها في  سيسها و أتتم  عامة  مة  )"الشركة"( هي شركة مساه  ش.م.ك.ع.  إن شركة إعادة التأمين الكويتية

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

 الشهداء، الشرق، دولة الكويت.  شارع، إعادة التأمين الكويتية
 

 : سي(من النظام األسا 5)المادة رقم الشركة  فيما يلي أهداف
 

التأمين  بإعاد  القيام .أ أو  باألإما  ة  المتعلقة به    ةنشطالمخاطر وجميع نواحي األ  وكالة فيما يتعلق بكافةبالصالة  األخرى 

التأمين من هيئةبولها في سبيل ذلك أن تق الهيئات    ل إعادة  لدى  التأمين   المحلية محلية أو خارجية وأن تعيد بدورها 

 والخارجية.  

 كويت وخارجها. الدولة إعادة التأمين أو أي شركات أخرى داخل  وأالتأمين ات شركتأسيس  في أو المساهمة تأسيس ال .ب

فيها   .ج والتصرف  واستثمارها  والشخصية  العينية  والحقوق  والعقارات  األموال  جميع  النصوصتملك  لكافة   وفق ا 

 القانونية.  

أسهم   .د من  المالية  األوراق  بوحصص  تداول  أن  كافة  وسندات  ولها  ستصدأنواعها  قر  تقترو رندات  أن  أو  ض ض 

الرسمية وشبه الجهات  األخرى    مباشرة من  المحلية  والمؤسسات  الكويتية    لبنوكا  أوالرسمية  أنواعها  اختالف  على 

 . نها وغير الكويتية وذلك في حدود القانونم

 .  المتعلقة بأنشطتهامباشرة جميع العمليات األخرى  .ه
 

هذا الفرع كشركة تم تسجيل  لفرع"( في البوان، ماليزيا، وصى )"اق األقلشرة امكتب إقليمي بمنطق  بتشغيلتقوم الشركة  

 . 2006أغسطس  11 بتاريخ 1990لسنة  الخارجية الشركات مرسومبموجب خارجية أجنبية 
 

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

 كويت وهي مدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية.لادولة ا بيلهوتسج
 

وفقا  لقرار مجلس   2021  سبتمبر  30للفترة المنتهية في    للشركة تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 .2021 نوفمبر 3 اإلدارة بتاريخ
 

في   المنتهية  للسنة  للشركة  المالية  البيانات  اعتماد  الشركةن  م  2020بر  يسمد  31تم  مساهمي  الجمعية   قبل  اجتماع  في 

 .2021مارس  21العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

  أساس اإلعداد 2
 

إعداد المرحلية    تم  المالية  المالية،  وفقا   للشركة    المكثفةالمعلومات  للتقارير  الدولي  الدولي  للمعيار  المحاسبة    34معيار 

 . "التقرير المالي المرحلي "
 

 المرحلية المكثفة بالدينار الكويتي والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.  ومات الماليةالمعل عرضتم 
 

المطلوبة في البيانات المالية السنوية   تاإلفصاحاالمعلومات و  إن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال تتضمن كافة

للسنة  السنوية للشركة كما في و  رنة  بالبيانات الماليةع عليها مقتاالطال  جبوي  ،المعدة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

المتكررة  .  2020ديسمبر    31المنتهية في   العادية  التعديالت تتكون من االستحقاقات  ترى اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع 

لفترة   التشغيل  نتائج  إن  العادل.  للعرض  ضرورية  تعتبر  المن  التسعةوالتي  فتهيأشهر  تعبر    2021  تمبربس  30ي  ة  ال 

 . 2021بر ديسم 31بالضرورة عن النتائج التي قد يتم توقعها للسنة المالية المنتهية في  
 

 الشركة  قبل والتفسيرات والتعديالت المطبقة منالجديدة معايير ال 2.1
 

المكثفة مما  المرحلية  المالية  المعلومات  في إعداد  المطبقة  المحاسبية  السياسات  الملت  ثلةإن  البيانات  ستخدمة في إعلك  داد 

يناير   1باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في  ،  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة  المالية السنوية

 . لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعد.2021
 

إال أنه ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية    2021والتفسيرات ألول مرة في    يالتلتعدا  من  ديدتسري الع

 ة.  شركالمكثفة لل
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 )تتمة(أساس اإلعداد  2
 

 )تتمة( الشركة  قبل المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من  2.1
 

المعيار   على  التعديالت  للتقارير  ومع9ية  مال الدولي  ال،  الدولي  يار  المالية  39محاسبة  للتقارير  الدولي  والمعيار   ،7  ،
المرحلة    -  الفائدةاإلصالح المعياري لمعدالت  :  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  

2 
التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على   الماليةتقدم  ل )اإليبور( المعروض فيما بين ال معداستبد  ةيجنت  التقارير 

 البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

   تغيرات عإجراء  مبرر عملي يستلزم أو  النقدية  تغيرات تعاقدية  التدفقات  التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة  ولى 

 متغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. رات في سعر الفائدة العاملتها كتغييتم م لتيوا لعملية اإلصالح،

 ط  تحوالتحوط وتوثيقات ال  تصنيفاتعلى  تغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  السماح ب

 عالقة التحوط. إيقافدون 

 ا يتم تصنيف األداة التي صورة منفصلة عندمتم تحديدها بالتي ي ات  طلبتقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المت

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

على   تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المكثفة    المعلوماتلم  المرحلية  تعتزم  للشركةالمالية  المبررات   الشركة.  استخدام 

 العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
 

 صادرة ولكن لم تسر بعد معايير  2.2
 

تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة.  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى  

 ا. عند سريانه تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير
 

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

إلفصاح. وما أن  وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض وا(  17للتقارير المالية  

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

على كافة أنواع عقود التأمين )أي    17. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  2005الصادر في سنة    (4للتقارير المالية  

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

لنطاق   محدودة  استثناءات  تسري  التقديرية.  المشاركة  مزايا  ذات  المالية  واألدوات  الضمانات  لبعض  يخضع  بما  وكذلك 

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

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

نموذجا    17الدولي للتقارير المالية    كبيرة إلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار

 أمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  شامال  لعقود الت
 

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

  .)تعديل محدد للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة 

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

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

ا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  . ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم المنشأة أيضالمقارنةإدراج المبالغ  

 . ستطبق الشركة التعديالت عند سريانهاألول مرة.  17في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9
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 معلومات القطاعات         3
  

 كالتالي:  األعمالدات حاستنادا  إلى و يةقطاعات تشغيل أربع إلىالشركة يتم تنظيم ألغراض اإلدارة، 
 

  الممتلكات التي تصيب  الخسائر    /لمخاطر الناتجة من األضرارعن اغطية  ت  القطاع  قدمي:  إعادة التأمين ضد الحريق (أ
إن كافة وثائق التأمين على المخاطر .  ذات الصلة  السكنية والتجارية والصناعية بسبب الحرائق والمخاطر األخرى

 . المقرر وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائراختياري و تعاقديأساس  ىتتم علالتي تم االكتتاب فيها 
العامة:   ( ب الحوادث  ضد  التأمين  إعادة  اتغطية    القطاعقدم  يوثائق  التي  عن  الخسائر  األضرار/  من  الناتجة  لمخاطر 

الممتلكات األفراد/  وثائق    تصيب  كافة  إن  الحوادث.  على  بسبب  االكتتا المخاطر  التأمين  تم  على فيها    بالتي  تتم 
 . وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائر المقررأساس تعاقدي واختياري 

لمخاطر الناتجة من األضرار/ الخسائر التي تصيب  عن اتغطية    القطاع  قدميوثائق إعادة التأمين البحري والطيران:   ( ج
تتم على أساس تعاقدي االكتتاب فيها  التأمين على المخاطر التي تمالحموالت والسفن بسبب الحوادث. إن كافة وثائق 

 .  وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائر المقررواختياري 
 

لوفاة. إن كافة وثائق  المتكبدة نتيجة ل  الخسائرالناتجة من  مخاطر  لعن اتغطية    يقدم القطاعالتأمين على الحياة:  إعادة   (د
وتطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائر  عاقدي واختياري تتتم على أساس التأمين على المخاطر التي تم االكتتاب فيها 

 . المقرر
 

لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.   منفصلةالتشغيل بصورة    عاتلقطاتراقب اإلدارة نتائج التشغيل  
 يتم تقييم أداء القطاعات على أساس نتائج القطاعات. 

 

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

 

 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعة
 الحريق  2021

 الحوادث 
 العامة 

 البحري
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  ة ا على الحي

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

      

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

 4,415,787 (491,356) 2,574,316 322,889 2,009,938 نتائج القطاع  
 958,926     ة موزعغير 

 (70,575)     استهالك 
 (445,394)     تحويل عمالت أجنبية  خسائر

 (34)     تكلفة تمويل
     ────────── 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم الربح قبل 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 4,858,710     والزكاة
     ══════════ 

 

  سبتمبر 30في  هر المنتهيةشأ التسعة
 الحريق   2020

 الحوادث  
 العامة 

 البحري 
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  على الحياة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 41,143,308 2,834,099 7,860,366 4,779,896 25,668,947 إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,534,715 460,457 900,639 1,355,498 818,121 نتائج القطاع  
 840,166     ة غير موزع
 (89,394)     استهالك 

 122,347     تحويل عمالت أجنبية ربح
 1,000     ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

     ────────── 

يت للتقدم وحصة مؤسسة الكالربح قبل 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 4,408,834     والزكاة
     ══════════ 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 3
 

  2020ديسمبر    31و  2021  سبتمبر  30الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالشركة كما في    يعرض
 : 2020 سبتمبر 30و
 

 كما في 
 حريق لا 2021 سبتمبر 30

 
 الحوادث 

 العامة 
 البحري 

 والطيران 
التأمين على   

 الحياة 
 غير  

 موزعة  
 

 المجموع 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
            

 190,963,361  41,731,086  8,948,847  23,908,636  11,299,481  105,075,311 موجودات  إجمالي ال
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 129,644,299  5,129,289  8,205,046  19,788,308  9,843,785  86,677,871 إجمالي المطلوبات 
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 
 كما في
  2020 ديسمبر 31

 الحريق  )مدققة(

 
 الحوادث  
 العامة 

 
 ي البحر

 والطيران 

 
التأمين على  

 الحياة 

 
 غير 
 موزعة 

 

 المجموع 

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

            

 
           

 161,274,329  38,896,168  6,518,531  22,339,402  9,913,529  83,606,699 موجودات إجمالي ال
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 104,446,724  4,604,420  5,784,805  18,011,337  8,589,559  67,456,603 إجمالي المطلوبات

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

 كما في
 الحريق  2020 سبتمبر 30

 
 الحوادث  
 العامة 

 البحري  
 والطيران 

تأمين على  لا 
 الحياة 

 غير  
 موزعة 

 
 المجموع 

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

            
 165,618,080  40,469,429  6,484,611  27,957,613  11,052,759  79,653,668 موجودات  إجمالي ال

 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
 110,035,760  5,165,440  6,130,809  21,089,805  9,843,736  67,805,970 إجمالي المطلوبات 

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

 إيرادات استثمار صافي  4

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 

2021 2020 
 

2021 2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي
 

 دينار كويتي  كويتيدينار 
      

 1,389,282 1,104,676  403,429 417,673 فوائد على ودائع 

أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

 391,864 477,516  172,678 77,808 )بالصافي(

 486,413 428,417  157,444 124,276 فوائد على سندات

 277,846 139,925  154,287 10,681  توزيعات أرباح إيرادات  

 118,903 122,579  35,616 40,261 إيرادات من صناديق

 (334,007) (241,794)       -      - خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

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

 
670,699 923,454  2,031,319 2,330,301 

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

 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

11 
 

 

 األساسية والمخففة السهمربحية  5
 

باستثناء    لعدد األسهم القائمة  المرجحالمتوسط    علىالفترة    ربح   قسمةعن طريق  األساسية والمخففة  السهم    ربحية  تحتسب
  :خالل الفترة كما يلي أسهم الخزينة

 

 المنتهية في  شهرأالثالثة 
 سبتمبر 30

 

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 
2021 2020 

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

      

 4,215,646 4,630,413  1,128,681 1,145,757 ربح الفترة  
 

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

 مسه سهم  
 

 سهم سهم 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة، 

 218,547,136 218,550,654  218,546,704 218,550,654 أسهم الخزينةبالصافي بعد  
 

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

 19.29 21.19  5.16 5.24 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(
 

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

المنتهية في  أشهر التسعةلفترة و فلس 5.58 بقيمةكانت  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة إن ربحية السهم 

 . (8)إيضاح  المنحة أسهمقبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم بعد إصدار  فلس 20.83بقيمة  كانت 2020 سبتمبر 30
 

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

    النقد والنقد المعادل 6

  )مدققة(      

 

 سبتمبر  30
2021   

 ديسمبر 31
2020 

   سبتمبر 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 
  

 4,738,931 6,768,849 6,165,026 أرصدة لدى البنوك ونقد        

 66,185,923 70,689,219 87,483,555 ودائع محددة األجل
 ────────── ────────── ────────── 

 93,648,581 77,458,068 70,924,854 

 3ناقصا : ودائع محددة األجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن  

 (66,185,923) (70,384,619) (87,483,555) أشهر 
 ────────── ────────── ────────── 

 4,738,931 7,073,449 6,165,026 النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

: 2020  سبتمبر  30ودينار كويتي    110,000:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  110,000بمبلغ    إن الودائع محددة األجل

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

 موجودات مالية متاحة للبيع  7

 
  )مدققة( 

 

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر 31
2020 

   سبتمبر 30
2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    أسهم:

 5,954,102 5,587,547 7,744,308 مسعرة 

 697,223 699,049 683,950 غير مسعرة
 

────────── ────────── ────────── 

 
8,428,258 6,286,596 6,651,325 

 3,705,736 3,790,516 3,536,584 صناديق مدارة 
 

────────── ────────── ────────── 

 
11,964,842 10,077,112 10,357,061 

 
══════════ ══════════ ══════════ 
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 رأس المال وتوزيعات األرباح        8
 

من   .أ بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  رأسمال  )  220,323,628يتكون  :  2020ديسمبر    31سهم 

   .مدفوعة نقدا   فلس للسهم 100سهم( بقيمة   204,003,360: 2020 سبتمبر 30سهم و  204,003,360
 

للمس .ب السنوية  العمومية  الجمعية  المنعقد  اوافقت  اجتماعها  في  عدد  إصدار    على  2021مارس    21  بتاريخهمين 

.  (سهم  100أسهم لكل    8:  2019سهم )  100أسهم لكل    8بنسبة  سهم منحة  (  15,111,360:  2019)  16,320,268

 . 2021 مارس 31التغيير في رأس المال في السجل التجاري بتاريخ  توثيقتم 

 

وتم توزيعها    2020ديسمبر    31فلس( للسنة المنتهية في    5:  2019للسهم )  سفل  5بقيمة    توزيعات أرباح   اعتمادتم   .ج

 .2021أبريل  15على المساهمين المسجلين في سجالت الشركة كما في 

 

 أسهم خزينة 9
  )مدققة(  

 

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر 31
2020 

   سبتمبر 30
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,639,594 1,641,594 1,772,974 لخزينة  ا عدد أسهم  

 %0.80 %0.81 %0.81 نسبة األسهم المصدرة 

 233,526 233,971 233,971 التكلفة )دينار كويتي(

 308,244 343,093 631,179 كويتي(القيمة السوقية )دينار  

 185 195 378 المتوسط المرجح لسعر السوق للسهم )فلس(
 

الفترة التي تحتفظ فيها الشركة  اإن االحتياطي االختياري   للتوزيع خالل   أسهمبلذي يعادل تكلفة أسهم الخزينة غير متاح 

 .الخزينة
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  10
 

التي  شركات  اللشركة وبا مثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا  ي
بتقديم   ،العادي  ألعمالاتقوم الشركة ضمن سياق    ملموسا .  ا  سون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيررأو يما  ون عليهايسيطر

 تتكون األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة مما يلي: .خدمات إعادة تأمين متبادلـة مع أطراف ذات عالقة
 

  )مدققة(    

 الشركة األم 

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر 31
2020 

   سبتمبر 30
2020 

 المجموع المجموع المجموع   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي بيان المركز المالي المرحلي المكثف 
      

 2,657,630 1,636,116 2,226,755 66,212 2,160,543 تأمين ال ن عقود إعادة  م أرصدة مدينة ناتجة  

دة التأمين المستردة من ا حصة إع 

 54,729 42,371 82,386     - 82,386 تعويضات تحت التسوية 

 310,111 267,050 353,869 40 353,829 تأمين ال ن عقود إعادة  م أرصدة دائنة ناتجة 

 4,214,372 4,250,266 5,155,440 24,440 5,131,000 احتياطي التعويضات تحت التسوية 
 

 

 

 

 ة في يهأشهر المنت التسعة
  سبتمبر 30

 

 الشركة 
 األم

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

2021  
 المجموع

2020 
 المجموع

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     بيان الدخل المرحلي المكثف

 2,529,516 3,051,406 14,564 3,036,842 المكتسبة صافي األقساط  

 882,516 2,671,854 21,512 2,650,342 ط ا س تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة أق 
 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

13 
 

 

 )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة 10
 

 موظفي اإلدارة العليا  مكافأة

 

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 

2021  
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 474,275 499,986 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 43,968 122,712 ظفينوم مكافأة نهاية الخدمة لل 
 ───────── ───────── 
  622,698 518,243 
 ═════════ ═════════ 

 

  محتملةرأسمالية ومطلوبات  التزامات 11
 

مستقبلية تتعلق بشراء موجودات مالية   رأسمالية  لدى الشركة التزامات،  المرحلية المكثفة  المعلومات الماليةتاريخ  كما في  

 187,238:  2020  سبتمبر  30ودينار كويتي    186,288:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  117,857  بمبلغ  متاحة للبيع

كويتي ومطلوبات  دينار  البنوك    محتملة(  أحد  من  ممنوح  ائتمان  بخطاب  يتعلق  )  49,966  بمبلغفيما  كويتي    31دينار 

  من المتوقع أن ينشأ عنها أي  سيلو  ،(دينار كويتي  91,890:  2020  سبتمبر  30ودينار كويتي    50,564:  2020ديسمبر  

    .مطلوبات محتملة
 

   قياس القيمة العادلة  12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

تم تسجيل قيمتها العادلة أو االفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبينة   التيتصنف كافة األدوات المالية  

 القيمة العادلة ككل: ذات التأثير الجوهري على قياس دنى ألمستوى االمدخالت كما يلي استنادا  إلى 
 

 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ - 1المستوى 

 إما بصورةملحوظا  قياس القيمة العادلة  الجوهرية لمدخالت  يكون اقل مستوى من الأساليب التقييم )والتي    -  2المستوى  

 باشرة أو غير مباشرة( م

 (.غير ملحوظعلى قياس القيمة العادلة  ةالجوهريمدخالت ستوى من الماقل يكون أساليب التقييم )والتي  - 3المستوى 
 

، دفتريةالة عن قيمتها  جوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية )الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ال تختلف بصورة  

:  2020  ديسمبر  31دينار كويتي )  1,317,863  بمبلغ  الموجودات المالية المتاحة للبيع والمدرجة بالتكلفة  ضباستثناء بع

   .  دينار كويتي(  1,461,193: 2020 سبتمبر  30دينار كويتي و  1,457,684
 

بين    تحويالتحدثت    دق ذا كانت  إس متكرر، فإن الشركة تحدد ما  بالنسبة لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة على أسا

قياس  الجوهرية لمدخالت  اقل مستوى من الالمستويات في الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى  

نهاية كل   في  العادلة ككل(  مالية مرحلية مكثفةالقيمة  معلومات  فترة    .فترة  في    أشهر  التسعةخالل    سبتمبر   30المنتهية 

 . 3والمستوى  1المستوى  ضمنحويالت بين قياسات القيمة العادلة ت أي يتم إجراء، لم 2021
 

 احتفظت الشركة بفئات األدوات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: 
 

 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    2021  سبتمبر 30

    :للبيعموجودات مالية متاحة 

      - 7,744,308 7,744,308 أسهم مسعرة 

 38,216      - 38,216 أسهم غير مسعرة

 2,864,455      - 2,864,455 صناديق مدارة  

 ────── ────── ────── 

 10,646,979 7,744,308 2,902,671 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

14 
 

 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  12
 

 )تتمة(  مة العادلةيقالجدول الهرمي لل
 

    

 3المستوى  1المستوى  المجموع   )مدققة(  2020ديسمبر  31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

    موجودات مالية متاحة للبيع

     - 5,587,547 5,587,547 أسهم مسعرة 

 53,315     - 53,315 أسهم غير مسعرة

 2,978,566     - 2,978,566 صناديق مدارة 

 ─────── ─────── ─────── 

 8,619,428 5,587,547 3,031,881 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    
 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    2020 سبتمبر 30

    متاحة للبيع:موجودات مالية 

     - 5,954,102 5,954,102 أسهم مسعرة 
 51,488     - 51,488 هم غير مسعرةسأ

 2,890,278     - 2,890,278 صناديق مدارة  

 ────── ────── ────── 
 8,895,868 5,954,102 2,941,766 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

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

تقييم  مكثفة يتم  المسعرة.  غير  ال   األسهم  القيمة  صافي  طريقة  إلى  متوفرة  أباستخدام    دفتريةاستنادا   مالية  بيانات  حدث 

فيها   المستثمر  تقاسللشركات  االساس   والتي  الموجودات  إلى فيها  استنادا  المدارة  الصناديق  تقييم  يتم  العادلة.  بالقيمة  ية 

 . الصناديقالمفصح عنها في بيان المحفظة المقدم من قبل مدراء  يةقيمة السوقالأو  وجوداتملاصافي قيمة 
 

تغيرت إذا    جوهري الن يكون  المرحلي المكثف    الدخل الشاملإن التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف وبيان  

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

 والمسجلة بالقيمة العادلة:  3والختامي للموجودات المالية ضمن المستوى يوضح الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي 
 

   موجودات مالية متاحة للبيع 

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 
  

 3,451,726 3,031,881 يناير 1كما في 

 (4,614) (5,199) مسجلة في بيان الدخل المرحلي المكثف ةخسائر محقق

 (309,747) (124,011) اإليرادات الشاملة األخرى مسجلة في  خسائر

 (195,599)     - صافي المشتريات والمبيعات والتسويات 
 

────────── ────────── 

 2,941,766 2,902,671 سبتمبر  30كما في 
 

══════════ ══════════ 
 

 دث جوهري خالل الفترة ح 13
 

تقديرات،  2020مارس    11في   العالمية    أشارت  الصحة  )كوفيد  حولمنظمة  كورونا  فيروس  تصنيفه    (19-تفشي  إلى 

الفترة  وباءالب النفط بشكل كبير في  انخفضت أسعار  إلى ذلك،  إلى مارس    من. باإلضافة  لعدة عوامل  نظرا     2020يناير 

ا في حركات العمالء  ش  سياسية واقتصادية. ونتيجة لذلك، للقرارات  هدت الشركات انخفاض  التي اتخذتها الحكومات  طبقا 

 .لسفر وإغالق المرافق الترفيهية والمرافق العامةحركة امؤقت لالتعليق بال
 



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

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

15 
 

 

 حدث جوهري خالل الفترة )تتمة( 13
 

التشريعية والرقابية المستقلة يئات  هالالحكومة والبنك المركزي و  كل من  قامت،  19-كوفيد لوباءر السلبي  يث لتألتخفيف او

لدعم  وإصدار    تدابير  باتخاذ  األخرى بشكل    التجارية  األعمال توجيهات  المواعيد    عام،واالقتصاد  تمديد  ذلك  في  بما 

خالل    يسيروت  النهائية، من  التجارية  األعمال  االجتماعي  استمرار  في التباعد  والسيولة  االئتمان  على  الضغط  وتخفيف 

 .البالد
 

ا  إن أثرت  هذه  تعتبر جوهرية حيث  االقتصادية ولظروف  البيئة  الشركة.  بيئة  على  فيها  التي تعمل  يستمر  كما  المخاطر 

 .للتحدياتمجتمع ، بما في ذلك استجابة الحكومة والالسريع فاقم والتصاعدالت الوضع في
 

تسجيله ما تم  بخالف  أي تأثير مالي جوهري   19-كوفيد يروس فتفشي  لم ينتج عن  استناد ا إلى التقييم الذي أجرته اإلدارة، ف

 مكثفة.المعلومات المالية المرحلية ال  في
 

ويستند كل منهما إلى التطورات المستقبلية التي ال يمكن   19-جائحة كوفيدتأثير  من حجم ومدة  التيقن  يستمر عدم    ،ولكن

المرحلةالتنبؤ بها بدقة في   المالية  ه  نم  ال يمكن إجراء تقدير موثوقو  . ولذلك،هذه  المعلومات  التأثير بعد تاريخ  في  لهذا 

 . المعلومات المالية المرحلية المكثفةتاريخ التصريح بهذه 


