












 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 الشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
 

 مقدمة
التابعة   وشركاتهاراجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق للشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(  لقد  

والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين    الدخلوبياني    ،2022  سبتمبر  30)يشار إليها معًا بـ "المجموعة"( كما في  

المرحليين المكثفين  التدفقات النقدية  وأشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التغيرات في حقوق الملكية    تسعةبه لفترتي الثالثة أشهر وال

المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية . إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنتهية بذلك التاريخ  تسعةالمجمعين لفترة ال

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا  "التقرير المالي المرحلي"  34المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

 لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
 

 نطاق المراجعة
 "للمنشأة المستقل    مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين 

الية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من عن األمور الم

التي  نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة 

 يق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.يمكن تحديدها في التدق
 

 النتيجة
المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم   المالية المرحلية  المعلومات  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن 

 .34إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 
ة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبي

و األم.  مخنفيد  للشركة  أية  وجود  علمنا  إلى  يرد  لم  واعتقادنا  علمنا  إليه  وصل  حسبما  رقم أنه  الشركات  لقانون   الفات 

له،    2016لسنة    1 الالحقة  التنفيذيةوالتعديالت  لها  والئحته  الالحقة  أو  والتعديالت  للشركة األم ل،  التأسيس وللنظام األساسي  عقد 

لهما، خالل   الالحقة  على نشاط   على  2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  تسعةالفترة  والتعديالت  مادياً  تأثيراً  له  قد يكون  وجه 

   الشركة األم أو مركزها المالي.
 

لسنة    7لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم    ،نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا

على وجه قد يكون له   2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ب 2010

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 
  

 وليد عبدهللا العصيمي 

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
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 الكويت 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف  بيان الدخل

  2022  سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في   تسعةلا

 سبتمبر  30
  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات 
       اإليرادات:

 94,750,330 99,596,210  17,516,604 20,057,418  األقساط المكتتبةمجمل  

 (15,846,084) (15,140,816)  (4,670,867) (3,730,526)  أقساط مسندة لمعيدي التأمين  

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 78,904,246  84,455,394  12,845,737 16,326,892  صافي األقساط المكتتبة

 (12,182,700) (10,929,858)  5,859,460  3,731,634  الحركة في أقساط غير مكتسبة  

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 66,721,546  73,525,536  18,705,197 20,058,526  صافي األقساط المكتسبة  

 4,433,401  4,292,732  1,472,564 1,208,410  إيرادات عموالت من عمليات إعادة التأمين المسندة  

 7,147,729  8,124,888  2,631,865 2,652,208 5 إيرادات استثمار

 579,633  526,665  195,408 161,503  إيرادات تأجير من عقارات استثمارية

 310,467  204,776  51,193 80,830  إيرادات أخرى 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 79,192,776 86,674,597  23,056,227 24,161,477   إجمالي اإليرادات

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات: 

 (47,072,411) (44,376,622)  (18,087,175) (16,297,075)  صافي التعويضات المتكبدة  

 (10,827,991) (12,607,930)  (3,699,694) (3,821,916)  عموالت وتكاليف حيازة أقساط 
الحركة في االحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على 

 (1,920,119) (6,465,967)  3,760,181 3,089,697  الحياة 

 (339,150) (492,483)  (132,690) (121,435)  استحقاق وإلغاءات وثائق التأمين على الحياة 

 (44,106)  (61,576)  (16,779) (26,606)  مصروفات تشغيل عقارات استثمارية 

 (6,256,015) (7,954,622)  (1,714,739) (2,260,811)  مصروفات إدارية  

 (1,233,857) (237,386)  (300,005)      - 6 مالية متاحة للبيع خسارة انخفاض قيمة موجودات 

      -  (350,000)       - (350,000)  خسارة انخفاض قيمة أرصدة مدينة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (67,693,649) (72,546,586)  (20,190,901) (19,788,146)  إجمالي المصروفات 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 11,499,127 14,128,011  2,865,326 4,373,331  شركات زميلةإيرادات  الربح قبل الحصة في

 (87,198) 247,469       -      -  ربح )خسارة( من بيع استثمار في شركة زميلة 

 (3,362) (457,566)  610,239 (523,443)  حصة في نتائج شركات زميلة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ربح الفترة

 11,408,567 13,917,914  3,475,565 3,849,888  والزكاة  وضريبة دعم العمالة الوطنية

       

 (103,488) (125,349)  (29,782) (38,061)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (285,258) (348,197)  (82,891) (83,991)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (114,098) (139,271)  (33,157) (33,601)  الزكاة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 10,905,723 13,305,097  3,329,735 3,694,235    الفترةربح 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       بـ: الخاص 

 10,551,558 12,866,945  3,088,989 3,658,127  مساهمي الشركة األم 

 354,165 438,152  240,746 36,108  الحصص غير المسيطرة 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

  
3,694,235 3,329,735  13,305,097 10,905,723 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس 48.69 فلس 59.38  فلس 14.25 فلس 16.88 3 السهم األساسية والمخففةربحية 

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

  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  تسعةال 
 سبتمبر 30

 إيضاحات  
2022 

 دينار كويتي
2021 

 دينار كويتي 
 2022 

 دينار كويتي

2021 

 دينار كويتي 

       

 10,905,723 13,305,097  3,329,735 3,694,235  ربح الفترة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       إيرادات شاملة أخرى )خسائر( 

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان  
الدخل المرحلي المكثف المجمع في 

       فترات الحقة: 

       

       موجودات مالية متاحة للبيع:

 8,120,446 (1,789,960)  3,064,238 (145,496)  )خسارة( ربح غير محقق خالل الفترة 

المرحلي   دراج إلى بيان الدخلاإلإعادة 

انخفاض  خسائر نتيجة المجمعالمكثف 

     - 6 القيمة 

 

 

300,005  237,386 

 

 

1,233,857 

المرحلي   تصنيف إلى بيان الدخلالإعادة 

 (869,163) 5 البيع نتيجة  المجمعالمكثف 

 

 

(897,589)  (2,511,562) 

 

 

(2,552,416) 

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

من موجودات )الخسائر( األرباح  صافي

 (1,014,659)  مالية متاحة للبيع 

 

2,466,654  (4,064,136) 

 

6,801,887 

       

       استثمار في شركات زميلة:

حصة في القيمة العادلة من استثمار في  

 222,459 (175,416)  41,405 (202,223)  شركات زميلة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       تحويل عمالت أجنبية:

ناتجة من فروق تحويل عمالت أجنبية 

 403,928  عمليات أجنبية 

 

(17,182)  842,211 

 

(316,270) 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       

 6,708,076 (3,397,341)  2,490,877 (812,954)  شاملة أخرى للفترة )خسائر( إيرادات 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 17,613,799 9,907,756  5,820,612 2,881,281  اإليرادات الشاملة للفترة   إجمالي

 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       الخاص بـ: 

 17,221,754 9,334,729  5,568,811 2,838,830  مساهمي الشركة األم   

 392,045 573,027  251,801 42,451  الحصص غير المسيطرة  

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  2,881,281 5,820,612  9,907,756 17,613,799 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

  




	AINS_BODRES_PRF_14-11-2022------.pdf
	نتائج
	AINS_PRF_Q3_14-11-2022.pdf

	Untitled1.pdf

