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 : معلومات عامة  -1
)شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية(، "الشركة"، بموجب    تحاد للتأمين التعاونيالشركة اتم تأسيس  

. تعمل الشركة بموجب  م2007أبريل    3هـ الموافق  1428ربيع األول    15بتاريخ  الصادر    25المرسوم الملكي رقم م /  
. العنوان المسجل  م2008يناير    30هـ الموافق  1429محرم    21بتاريخ  الصادر    2051036304رقم    السجل التجاري

 للمكتب الرئيسي للشركة هو كما يلي: 
 تحاد للتأمين التعاونيالشركة ا

 المكتب الرئيسي
 طريق الملك فهد

 1022ص ب: 
 ، المملكة العربية السعودية  31952الخبر 

وذلك وفقاً لنظام مراقبة شركات  ،  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال
 التأمين عمال علىالرئيسية لأل أنشطتهاالتأمين التعاوني )"النظام"( ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية. وتشتمل 

 والهندسى والحوادث العامة وغيرها.   والممتلكات الطبى والسيارات 
التأمين"(  نظام  مراقبة شركات التأمين التعاوني )"  نظامهـ، صدر  1424جمادى الثاني    2، الموافق  م2003يوليو    31في  

  البنك المركزي ، منح  م2008  ارسم  31هـ الموافق    1429ربيع األول    23(. في  32بموجب المرسوم الملكي رقم )م /  
التأمين وإدارته والئحته التنفيذية، الترخيص للشركة  نظام  عتباره السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق  إالسعودي )"ساما"(، ب 

 بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية. 
 

 أسس اإلعداد   -2
 

     العرض أ( أسس 
وفقآ لمعيار المحاسبة    م2021سبتمبر    30كما في وللفترة المنتهية في    المالية األولية الموجزة للشركة تم إعداد المعلومات  

المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة  "التقرير المالي األولي"     –   34الدولي رقم  
 .راجعين والمحاسبينعن الهيئة السعودية للم

الموجزة  المالية  المعلومات  تُعَدُّ   من  األولية  كالً  قياس  بإستثناء  التاريخية،  التكلفة  ومبدأ  االستمرارية  مبدأ  أساس  على 
ستخدام  التزام مستقبلي ب اللتزام المزايا المحددة والذي يُْعتََرُف به بالقيمة الحالية  ا ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والا

ستخدام التصنيف متداول / غير متداول.  اعرضها ب   لم يتمن قائمة المركز المالي للشركة  إ.  ئتمان المقدرةطريقة وحدة اإل
  ومطلوبات االيجار   نهاية الخدمة تعويض  والوديعة النظامية والشهرة و  وأصول حق االستخدام  وبإستثناء الممتلكات والمعدات 

وتكلفة    المكتسبةعمولة إعادة التأمين غير  و  المتعلقة بالهندسة  كتسبة الموديعة نظامية وأقساط التأمين غير  ودخل مستحق من  
جميع  فإن    ،تأمين مؤجلة والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبَّدة غير المبلَّغ عنها واالحتياطيات الفنية  وثائقاكتتاب  

 والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، ما لم يُذكر خالف ذلك.   الموجودات
التأمين السعودي، تحتفظ الشركة  األولية  تعرض الشركة قائمة مركزها المالي   لنظام  على أساس ترتيب السيولة. ووفقاً 

ْمن اإليضاح   لذلك ض  المالية وفقاً  القوائم  المساهمين وتعرض  التأمين وعمليات  لكّلٍ من عمليات  بدفاتر حسابات مستقلة 
والمطلوبات وااليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من هذين النشاطين في الحسابات  (. وتُقيَّد الموجودات  16)

د وتوافق اإلدارة ومجلس اإلدارة  أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة.  على ذات العالقة. وتُحّد 
المالي المركز  قائمة  الشامل  الموجزة    األولية   تُدَرج  الدخل  الدخل وقائمة  التأمين وقائمة  لعمليات  التدفقات النقدية  وقائمة 

، كمعلومات مالية إضافية تماشيًا  الموجزة  األولية  المالية  المعلومات( من  16وعمليات المساهمين، المعروضة في اإليضاح )
  لسامايذية لبنك المركزي السعودي )"ساما"(. وتتطلب الالئحة التنفلمع المتطلبات التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية 

فصالً واضًحا بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين؛ ومن ثمَّ فال 
التأمين وعمليات   لعمليات  الُمعَدَّة  النقدية  التدفقات  الشامل وقائمة  الدخل  المالي وقائمة الدخل وقائمة  المركز  ر قائمة  تُظه 

ُمَشار إليها أعاله، سوى الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة    المساهمين، كما هو
 للعمليات ذات الصلة. 

عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات  
يتم حذف األرصدة التشغيلية المتداخلة، المعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن  التأمين مع عمليات المساهمين.  

وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين متماثلة بالنسبة للمعامالت  
 واألحداث في الظروف المماثلة.   

الموجزة  األولية    لمركز المالي قائمة اعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في  عن  إن إدراج معلومات منفصلة  
  تمثل التدفقات النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات صلة بالمعلومات المالية    وقائمة   الدخل الشامل   وقائمة  الدخل وقائمة  

 معلومات مالية إضافية كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.  
 

ال تشمل المعلومات المالية األولية الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن  
 . م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في ومع القوائم المالية للشركة  جنباً إلى جنبتقرأ 

 تم عرض المعلومات المالية األولية الموجزة باللاير السعودي.  
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 )تتمة(   أسس اإلعداد -2
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  (ب )
التي تؤثر على تطبيق  واإلفتراضات    لتقديرات وااألحكام  ستخدام  ا من اإلدارة  يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة  

عنها. النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك    فصح السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات الم
 التقديرات. 

تطبيق السياسات المحاسبية للشركة    عندمة التي اتخذتها اإلدارة عند إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة  الها  األحكام إن  
  31  في     للسنة المنتهية  مصادر الرئيسية في تقدير األمور غير المؤكدة هي نفس السياسات المطبقة بالقوائم المالية السنوية  الو

  بالقوائم المالية السنوية   في تقدير األمور غير المؤكدة  مصادر الرئيسيةالشركة بمراجعة ال. ومع ذلك قامت  م2020ديسمبر  
. لمزيد من التفاصيل انظر التالي. ستتابع اإلدارة تقييم الوضع وسيتم إظهار أي تغيرات  19-األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

 مطلوبة في فترات التقرير المستقبلية. 
 

 حتياطات التأمبن الطبي التقنية, واحتياطات تأمين السيارات التقنية والموجودات المالية: على ا  19-تأثير كوفيد 
بعد انتشاره   "( على أنه جائحة 19  - ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد  م2020مارس    11في  

دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية  وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة   السريع في جميع أنحاء العالم. 
نفذت المملكة العربية   "( 19  - الفيروس )"كوفيد   اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار السعودية. 

ق وحظر  السعودية على وجه الخصوص إغالق للحدود، وأصدرت أدلة إرشادية للتباعد االجتماعي، وفرضت عمليات إغال
 التجول على مستوى المملكة. 
"( في المملكة العربية السعودية واألقاليم األخرى التي تعمل فيها الشركة وما يترتب على ذلك  19 -استجابة النتشار )"كوفيد  

واتخذت سلسلة من  من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقييم أثارها على عملياتها بشكل استباقي  
 اإلجراءات االستباقية والتدابير والعمليات الوقائية لضمان: 

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع بأكمله حيث تقوم بعمليات التشغيل؛ و  -
   .استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية محمية وبقائها سليمة -

قطاع األعمال الطبية والمركبات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي  في    19  -يظهر التأثير الرئيسي لجائحة كوفيد
تقدير، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الجائحة،  

قتصادية غير المؤكدة هو تقديري، وسوف  وبالتالي، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة اال
 تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم. 

 

 طبي للقطاع ال  فنية احتياطيات 
بناًء على تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين  
قد ساعد في تقليل أي أثر سلبي. خالل اإلغالق، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج  

اض غير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق  االختيارية ومطالبات األمر
، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. أخذت إدارة الشركة في  م  2021بر  سبتم   21منذ  

للتدفقات  الحالي  التقدير  في  المطالبات  في  الزيادة  تأثير  في   االعتبار  السارية  التأمين  لعقود  المستقبلية  التعاقدية                     النقدية 
كما في      لاير سعودي صفر مبلغ    حجزم عند اختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج، قامت الشركة ب 2021سبتمبر    30
مليون لاير    1.6م:  2020ديسمبر    31م: ال شيء؛  2021مارس    31    ;م : ال شيء 2021يونيو  31)م  2021سبتمبر    30

كاحتياطي عجز أقساط    مليون لاير سعودي ؛(   3.57م: 2020يونيو    30مليون لاير.    1.83م:  2020سبتمبر    30سعودي.  
 التأمين. 

 

 احتياطيات فنية لقطاع المركبات 
لجميع شركات التأمين في    م2020مايو    8)"التعميم"( بتاريخ    189، أصدرت )ساما( تعميم رقم  19  - استجابة لجائحة كوفيد

المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى، تضمن التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق  
  التأمين القائمة على مركبات البيع بالتجزئة لمدة شهرين، وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق التأمين على 

 مركبات البيع بالتجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم.  
ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر  

جديدة وتسجيل احتياطي عجز في األقساط بناًء على المطالبات  تمديد شهرين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة سياسة  
 المتوقعة لفترة شهري التمديد. 

أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها  
ل المركبات وسجلت احتياطي عجز في أقساط التأمين بمبلغ على مستوى مجمع )أو "مستوى قطاعي"( بالنسبة لقطاع أعما 

:  م2021مارس    31مليون لاير سعودي ؛    8.30  م2021يونيو    30)  م2021سبتمبر ،    30مليون لاير سعودي كما في    9.1
مليون لاير   18.19  م2020سبتمبر    30  ،مليون لاير سعودي  5.62  م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي ؛    1.79

 مليون لاير سعودي(.  25.88 م2020يونيو  30 سعودي ؛
  12بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة للمركبات الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله، يتم احتساب اكتساب القسط على مدى فترة  

  فترة ذلك للشهر. ال تعتبر جوهرية بحسب اإلدارة و  14شهًرا حيث أن أثر احتساب اكتساب القسط على مدى فترة التغطية أي  
 الالحقة. فترات م وال 2021سبتمبر  30 المنتهية في
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 )تتمة(  أسس اإلعداد  - 2
 

 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  (ب )
 

 المالية  الموجودات 
كوفيد   لجائحة  محتملة  اثار  أي  لسياستها    19-لمواجهة  وفقًاً  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت  للشركة،  الحالية  الموجودات  على 

المحاسبية. لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود هبوط في قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بالنسبة  
تت  ضمن عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، التخلف عن  للموجودات المالية ألدوات الدين والتي 

السداد أو التأخر في سداد المدفوعات، احتمال تعرض المصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة )تنظيم( مالي، وما إلى ذلك.  
إذا كان هناك هبوط جوهري ومستمر في القيمة  بالنسبة لألسهم المصنفة كمتاحة للبيع، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما  

لم  "(  19  - العادلة للموجودات المالية إلى قيمة أقل من التكلفة. بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة )"كوفيد  
ل الشركة مراقبة  م. تواص 2021سبتمبر    30المنتهية في    لفترة يكن لها أثار جوهرية على النتائج التي أبلغت عنها الشركة ل

 الوضع عن كثب. 
 

 إدارة مخاطر االئتمان 
عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية.  

اإلجراءات المناسبة  وتشمل هذه مراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ  
عند اللزوم. بناًء على المراجعة، حددت الشركة إن بعض القطاعات مثل المقاوالت والتعليم والضيافة وما إلى ذلك قد تأثرت  

 وانخفاض أسعار النفط.  19 - بشكل كبير بجائحة كوفيد 
 

 عمليات موسمية  (ج )
 ال يوجد تغيرات موسمية والتى قد تؤثرعلى نشاط التأمين بالشركة.   
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الُموَجَزة مع تلك المتبعة  المالية األولية    المعلومات المحاسبية المستخَدمة في إعداد  والتقديرات واإلفتراضات  تتفق السياسات  
، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية  م2020ديسمبر    31في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  

ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حب الشركة    تقملم  م.  2021يناير    1اعتباًرا من     ز ي التطبيق المبّك 
 التنفيذ بعد.

 

المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبَّقة من    1- 3
 قِبل الشركة

، ومع ذلك    م2021يناير    1لم يتم إصدار معايير جديدة ، ولكن هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من  
 . الموجزة للشركة وليةالمالية األ معلومات، تتوقع اإلدارة أن هذه التعديالت لن يكون لها أي تأثير مادي على ال

 

 معايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ: المعايير الجديدة, التعديالت, وال 2- 3
فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة.  

ولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال. وتنوي الشركة  وتمثل القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بدرجة معق
 . تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول

 

 
 التعديالت على المعايير

 
الوصف 

  

اعتباًرا من 
السنوات التي تبدأ  
في أو بعد التاريخ  

 التالي

( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  (،  16المعيار 
الدولي رقم ) المحاسبة  ( والمعيار 41معيار 
 (   1الدولي للتقرير المالي رقم )

للتقرير   الدولية  للمعايير  السنوية  التحسينات 
 م(2020 – م 2018المالي )دورة 

 م 2022يناير  1

ت: المتحصالت قبل  الممتلكات واآلالت والمعدا  (  16معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 االستخدام المستهدف 

 م 2022يناير  1

 م 2022يناير  1 إشارة إلطار مفاهيم التقرير المالي (3)  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
أو غير   (  1معيار المحاسبة الدولي رقم ) متداولة  أنها  المطلوبات على  تصنيف 

 متداولة 
 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 األدوات المالية  (9)  للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 
 م 2023يناير  1 عقود التأمين (17)  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
( وعلى معيار المحاسبة الدولي رقم  10رقم )

(28 ) 

المستثمر   بين  موجودات  مشاركة  أو  بيع 
 وشركاتهم الزميلة والمشتركة  

 

 ال ينطبق 

تتوقع   المفعول وال  للشركة عندما تصبح سارية  المالية  القوائم  التفسيرات والتعديالت في  يتم تطبيق هذه  تتوقع اإلدارة ان 
االولية، باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشركة وجود تأثير جوهري على القوائم المالية في فترة التطبيق  

 . 9و المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17
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 المعايير الجديدة, التعديالت, والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ:)تتمة(  2- 3
 

 عقود التأمين  -(  17) المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 نظرة عامة 

، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، م2017مايو    18صدر هذا المعيار في  
 ". عقود التأمين( "4)ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

المعيار   المشاركة  يطبق  االستثمار مع مزايا  التأمين وعقود  إعادة  الصادرة و على جميع عقود  التأمين  الجديد على عقود 
 :  يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين. االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين

 المحددة، المشتقات الضمنية، في حال توافقها مع بعض المعايير ( 1
 ستثمار المميزة، و  ال عناصر ا( 2
 .أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين( 3
 

و المعيار الدولي  (  9)المعيار الدولي للتقرير المالي  ) يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة  
 (. 15)للتقرير المالي 

   

 : القياس 
، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات  (  4)على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

نماذج القياس المختلفة  (  17)، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  م2015المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير  
 :التالية

 

 : التالية "  العوامل األساسية "العام على  يعتمد نموذج القياس 
 : التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من( أ
 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -
   المستقبلية، وو المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية ( اي الخصم)التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للمال  -
 .  و تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية -
عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما    يمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح غير المحقق لمجموعة  :هامش الخدمة التعاقدي  (  ب

يتم تسجيل أي  .  لب في بداية العقدال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدي بالسا.  تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل
 . عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل 

 

 : في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من  
 

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمات التعاقدي   •
 لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ؛ 

زام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك  الت  •
 .     التاريخ

 

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن 
، و بالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدي المتبقي في الربح أو  يكون بالسالب

 .  الخسارة 
إن أثر التغير في معدالت الخصم سيتم التقرير عنه إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية  

 التي تم اختيارها.
 

المتغيرة   الرسوم  مباشرة  طريقة  مشاركة  بمزايا  العقود  لقياس  إلزامية  طريقة  بـ )هي  أيضا  إليها  المشاركة  "يشار  عقود 
بالنسبة  .  يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا "(.  المباشرة

 :  لى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل إهامش الخدمات التعاقدي إضافة  لهذه العقود، يتم تعديل
 . التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية ( 1
 . التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية ( 2
 

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم    ألقساط المبسطة بطريقة توزيع ا إضافة إلى ذلك، يسمح  
قياسا ال يختلف بشكل جوهري عن النوذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو  

عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة  و بهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط المستلم  .  أقل 
إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل  .  قابال للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة  يظل نموذج القياس العام.  من التأمين

استالمها  /قات النقدية المتوقعة سيتم دفعهاالتدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير المخاطر المالية في حال أن التدف
 .خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم تطبقها الشركة بعد )تتمة(  2- 3
 )تتمة(  عقود التأمين  -(  17) المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 تاريخ السريان 
م، و استلم  2019( خالل شهر يونيو  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقرير المالي )

اسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها.  مالحظات من مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حاليا مجلس المعايير المح
(، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته  17و فيما يتعلق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي )

المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  تاريخ دخول  المعيار. إن  تأجي 17العادية إلصدار  التنفيذ و  للمعيار  ( حيز  المؤقت  ل االعفاء 
م. وبموجب المسودة الحالية للمعيار،  2021يناير  1( حاليا هو 4( في المعيار المالي للتقرير المالي )9الدولي للتقرير المالي )

يناير   1  ( حيز التنفيذ على فترات التقرير المالي التي تبدأ في17من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي )
م، يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من  2021يناير   1م. إن هذا التأجيل لمدة سنتين مقارنة مع التاريخ السابق 2023

( "األدوات المالية".  9( "اإليرادات من العقود مع العمالء" و المعيار الدولي للتقرير المالي )15المعيار الدولي للتقرير المالي )
 تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تنوي الشركة

 التحول  
يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على  

 المنشأة عندئذ اختيار طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 واالفصاح العرض  

تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، مع تعديالت على  
 العرض واإلفصاح. 

 التأثير 
( والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات  17الدولي للتقرير المالي رقم )  وخطة التنفيذ للمعيار  لشركة مرحلة التصميم أكملت ا

للمعيار الدولي للتقرير المالي ) ( وتقييم مفصل  17وإجراءات جديدة لألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظم المطلوبة وفقاً 
 : تفصيل بأهم البنود الخاصة بمرحلة التصميملمتطلبات العمل. فيما يلي 

يسية  الرئ المجاالت 
 لمرحلة التصميم  

 ملخص التأثير  

) إطارالحوكمة والرقابة  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  لتطبيق  شامل  حوكمة  برنامج  الشركة  والذي  17وضعت   )
يتضمن إنشاء لجنة إشرافية لمتابعة ورصد التقدم المحرز في التنفيذ وتوزيع األدوار والمسؤوليات  

 المصلحة. على مختلف أصحاب 

الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس    أكملت الشركة مجال العمليات 
للبيانات. كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الفنية لألنظمة الفرعية المختلفة.  

اء  مع مورد النظام اآللي لالنتهأحرزت الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حاليًا  
 الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  من اإلجراءات

وضع المجال الفني والمالي   الشركة  من    أكملت  االنتهاء  بعد  والمالية  الفنية  المسائل  من  العديد  تشمل  مختلفة  سياسات 
لقرارات الخاصة  (. يتم اتخاذ ا17قرارات السياسة المطلوبة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 بالسياسات بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب العالقة. 

 الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين خطة التأكيد للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ. أكملت خطة التأكيد
 

مشروع المعيار الدولي للتقرير المالي  ، استلمت الشركة تعليمات البنك المركزي السعودي للمرحلة الرابعة من  خالل هذه الفترة
شغيل التجريبي" حيث توضح التعليمات نطاق العمل المطلوب خالل هذه المرحلة والمواعيد الزمنية  ( "التطبيق والت 17رقم )

يمات  تقوم الشركة حاليا بالعمل مع أصحاب المصلحة إلنجاز هذه المرحلة ضمن التعل. كما  الالزمة إلجراء التشغيالت التجريبية 
 بهذا الخصوص.  ستلمةالم

( لتخطيط  17كما في تاريخ المعلومات المالية، تعمل الشركة مع مجموعة العمل الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
  إلى م. إن الموعد النهائي لتقديم هذا التشغيل التجريبي  2020ديسمبر    31وتنفيذ أول تشغيل تجريبي خاص للسنة المنتهية في  

. أن الشركة مقتنعة بأنه سوف يتم اإلنتهاء من  م2021نوفمبر   20لبنك المركزي السعودي وفقاً لتعليمات المرحلة الرابعة هو ا
      التشغيل التجريبي وتسليمه في الوقت المحدد. 
 األدوات المالية   -(  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

التي  المعيار الجديد البنود التالية ا  عالج. ي (39)معيار المحاسبة الدولي    ليحل محل   م2014يوليو    24تم نشر هذا المعيار في  
 : تتعلق باألدوات المالية

 التصنيف و القياس :  ( أ
الل  لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خ( منهًجا واحًدا  9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء  
 اآلتي معا: 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و   (1
لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة    ( ينتج عن الشروط التعاقدية2

على أصل المبلغ القائم. يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاسب و الخسائر  
 الشرطين التاليين:  المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في حال تحقق 
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم تطبقها الشركة بعد )تتمة(  2- 3
 )تتمة( األدوات المالية   -(  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية و بيع الموجودات المالية، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه  (1
 ( الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم. 2

لى ذلك و  إيتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة  
عند االعتراف األولي؛ يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال  

 بعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. أن القيام بذلك سيعمل على است 
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء  

الخسائر المحققة(،    عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب و 
 بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة. 

لى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة  إإضافة  
لتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات  الذلك التزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لالالعادلة ل

لى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو  إلتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي  الالتغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة با
 الخسارة. 

 

 في القيمة:  هبوطب( ال 
( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا  9الدولي للتقرير المالي )يعكس نموذج الهبوط في القيمة وفقا للمعيار  

(، ليس من الضروري  9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39لمعيار المحاسبة الدولي )
نشأة باحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة والتغيرات في  حصول حدث إئتماني قبل إثبات خسائر اإلئتمان. بدال من ذلك، تقوم الم

تلك الخسائر اإلئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر اإلئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر  
 اإلئتمان منذ االعتراف األولي. 

 ج( محاسبة التحوط: 
( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة  9)يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

التعديالت على جميع  تنطبق  العام.  التحوط  نموذج محاسبة  المبادئ في  اعتماًدا على  أكثر  نهًجا  المتطلبات  تحدد  المخاطر. 
فائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة الكلية  محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار ال

للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه ، قد تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في معيار المحاسبة الدولي رقم  
 حوط الكلي كمشروع منفصل. (. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير لكون مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة الت 39)

 : سريانتاريخ ال
م. ومع ذلك ، إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  2018يناير    1( هو  9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي )

ر الدولي للتقرير المالي  األدوات المالية مع المعيا  -(  9"عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  –(  4المالي )
م ، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار  2016سبتمبر    12عقود التأمين ، المنشورة في    - (  4)

( قبل أن يدخل المعيار الدولي  9( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )4الدولي للتقرير المالي )
( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي جيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين  17المالي الجديد )للتقرير  

 بديلين وهما:
 ( حتى 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو  (أ
م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي  2021يناير    1التي تبدأ في  فترات التقرير المالي السنوي   (ب 

( في المعيار  9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )17تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )
حات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة  م. هناك حاجة إلفصا 2023يناير    1( إلى  4الدولي للتقرير المالي )

التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ( سابقا؛ أو: 9)

تم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم  ( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، ي 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2
التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، توجد  

 حاجة إلفصاحات إضافية. 
 

 :م2017يناير  1قامت الشركة بإجراء تقييم مفصل اعتباًرا من 
)بما في    4الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تمت مقارنة القيمة   (1

ذلك مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين( مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها ؛ 
 و

لشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات ا (2
على هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي  

نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين    9للتقرير المالي رقم   بالموجودات المالية  حتى تاريخ  اإلفصاحات المتعلقة 
 .المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  (3
 



 للتأمين التعاوني    تحاداالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة المعلومات إيضاحات حول 
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم تطبقها الشركة بعد )تتمة(  2- 3
 )تتمة(  األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 تقييم التأثير 
في   بمبلغ  م2021سبتمبر    30كما  بالتأمين  متعلقة  مالية وموجودات  اجمالي موجودات  الشركة  لدى  مليون لاير    1,323، 
مليون    146:  م  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  144و  مليون لاير سعودي(   1,265:  م2020ديسمبر  31سعودي )

سعودي( على التوالي. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض األرصدة  لاير  
مليون لاير سعودي(. ليس لدى الشركة    1,081:  م  2020ديسمبر    31 سعودي )مليون لاير  1,126المدينة األخرى وتبلغ  

بالق ديسمبر    31وم  2021سبتمبر    30يمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها 
على التوالي. تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    م2020

ستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة  وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين والطبيعة االسترتيجية ال
لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ  

مصنفة ضمن  (. سيتم قياس االستثمار في الصناديق و ال9األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي )
المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  الدخل بموجب  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  تم االفصاح عن  9استثمارات متاحة للبيع   .)

التعرض لمخاطر اإلئتمان و تركيز مخاطر اإلئتمان و الجودة اإلئتمانية لهذه الموجودات المالية في القوائم المالية للسنة المنتهية  
، تعتبر الموجودات المالية للشركة منخفضة  م2020ديسمبر    31و    م2021سبتمبر    30. كما في    م2020برديسم  31في  

(. و يستند  9المخاطر اإلئتمانية. إن ما ورد اعاله يستند على تقييم التأثير على مستوى عال  للمعيار الدولي للتقرير المالي )
ليالت التفصيلية أو  هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليا و التي قد تكون عرضة لتقديرات تنشأ عن المزيد من التح

و بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التأثيرات عند  المعلومات المعقولة و الداعمة اإلضافية التي تتاح للشركة مستقبال.  
(. و مع ذلك ، فال يتوقع أن يكون لها تأثير  9تطبيق متطلبات اإلنخفاض في القيمة بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي )

قت الحالي، يتعذر تقديم تقييم معقول لتأثيرات تطبيق المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تنته  بعد من المراجعة  جوهري. في الو
 التفصيلية.

 
 : حكمه في النقد وما  (4

 عمليات المساهمين   عمليات التأمين   

    سبتمبر  30 
 م 2021

ديسمبر  31
 م 2020

    سبتمبر  30
 م 2021

ديسمبر  31
 م 2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  مدققة( )غير  

 )بالرياالت السعودية(  

     : نقد لدى البنوك
 10,102,653 4,900,105 91,019,603 179,047,427 حسابات جارية  -
 22,918,276 33,152,375 237,210,762 239,491,726 اديق األسواق المالية صن  -
 45,464,557 - 45,000,000 - قصيرة األجل   ودائع -

 418,539,153 373,230,365 38,052,480 78,485,486 
 

 يودع النقد لدى البنوك و وحدات صناديق مالية لدى أطراف ذوي موثوقية ائتمان عالية. 
تحقق  ومن ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها    أقلتواريخ إستحقاق  ب   وأجنبيةألجل مودعة لدى بنوك محلية  قصيرة اإن الودائع  

ً  1.57٪ إلى 1.55: م 2020)  صفريبلغ  متوسط ايرادات عمولة بمعدل   .٪( سنويا
 

 : مدينة، صافي القساط تأمين وذمم معيدي التأمين أ (5
 م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 السعودية بالرياالت  بالرياالت السعودية  
  

 313,773,432 251,441,430 حملة الوثائق 
 19,080,862 27,425,288 وسطاء ووكالء تأمين 

 9,222,691 6,973,264 ذمم مدينة من شركات تأمين ومعيدي تأمين
 50,970 962 (11ذمم مدينة وأقساط إعادة تأمين من أطراف ذات عالقة )ايضاح 

 342,127,955 285,840,944 اإلجمالي –أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين المدينة 
 (144,358,703) ( 139,034,342) يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 197,769,252 146,806,602 صافي   - أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين المدينة 



 للتأمين التعاوني    تحاداالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة المعلومات إيضاحات حول 
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 : استثمارات (6
 عمليات المساهمين   

 م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  
     

 183,120,371 196,470,762 استثمارات متاحة للبيع  )أ( 
 19,687,500 19,687,500 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

 27,148,384 27,131,284 استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة )ب( 

 229,956,255 243,289,546 اإلجمالى 

 
 )أ( استثمارات متاحة للبيع 

 

 تتمثل الحركة على أرصدة االستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي: 
 عمليات المساهمين   

 م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  
     

 124,910,549 183,120,371 الرصيد االفتتاحي
 99,816,444 37,163,908 مشتريات
 (42,246,609) (53,556,152) استبعادات
 (1,707,556) (9,799,411) المحققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع األرباح

 6,359,527 27,989,986 ستثمارات متاحة للبيعال تغيرات غير محققة في القيمة العادلة 
 3,520,553 11,537,191 أرباح محققة 

 (7,806,010) - انخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة 
 273,473 14,869 ستثمارهااتوزيعات أرباح معاد 

 183,120,371 196,470,762 الرصيد الختامي 
 

في   قد حدث هبوط  اذا كان  ما  لتقييم  للبيع  المتاحة  االستثمارات  بمراجعة  اإلدارة  بناء على  قامت  االستثمارات.  قيمة هذه 
معلومات محددة, ترى اإلدارة انه ليس هناك حاجة لمزيد من الهبوط في القيمة فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع بخالف  

 ما تم اإلفصاح عنه أعاله. 
 

 )ب( استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة: 
 

 عمليات المساهمين   

 م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  
     

 95,411,250 27,148,384 الرصيد االفتتاحي
 (68,262,866) -   هبوط القيمة 
 - (17,100) االستبعادات

 27,148,384 27,131,284 الرصيد الختامي 
 

بمبلغ  للشركة   المطفأة"  بالتكلفة  بها  أخرى محتفظ  في    95.4"استثمارات  مع    م2020يناير    1مليون لاير سعودي كما 
مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية ومسجلة في المملكة العربية السعودية ذات أجل استحقاق ثابت لمدة عام  

تحقاق الودائع بانتظام لمدة إضافية تبلغ عام واحد. في نهاية  تم تجديد اس  م،2019واحد مع خيار التجديد السنوي. حتى عام  
، وعند االستحقاق، قررت الشركة عدم التجديد، ولكن تم إبالغها من قبل المؤسسة المالية المعنية بأن االستثمار م2020عام  

عقد. بالرغم من استالم تأكيد الذي قامت به المؤسسة المالية ال يمكن القيام بتصفيته حاليًا بموجب شروط االستحقاق في ال
، قامت إدارة الشركة بإعادة تقييم لالستثمارات التي تم إعالمها م2020ديسمبر    31بكامل رصيد االستثمار كما بتاريخ  

مليون لاير سعودي. ال    68.3بها، ونظراً لعدم التأكد من قابلية االسترداد خلصت الشركة إلى تسجيل خسارة هبوط بمبلغ  
الشركة  في    تزال  المثبتة  القيمة  في  الهبوط  االستثماري وعكس خسارة  المركز  الممكنة السترداد  الوسائل  وبكافة  تعمل 

الحقاً لفترة القوائم المالية، قدمت الشركة شكوى رسمية إلى الجهة الرقابية  الفترات المستقبلية في حالة التطور اإليجابي.  
.تظار إفادتهمالمشرفة على نشاط المؤسسة المالية المرخصة وبان 



 للتأمين التعاوني    تحاداالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة المعلومات إيضاحات حول 
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 )تتمة(:  استثمارات  (6
 

 ستثمارات ما يلى:التتضمن ا
 

 )غير مدققة(  م 2021سبتمبر  30 

 اإلجمالى  غير مدرجة  مدرجة  
     
 196,470,762 68,144,755 128,326,007 ستثمارات متاحة للبيعا

 19,687,500 - 19,687,500 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
 27,131,284 27,131,284 - بالتكلفة المطفأة استثمارات أخرى 

 243,289,546 95,276,039 148,013,507 إجمالى 

 
 )مدققة(  م2020ديسمبر  31 

 اإلجمالى  غير مدرجة  مدرجة  
     
 183,120,371 64,824,483 118,295,888 ستثمارات متاحة للبيعا

 19,687,500 - 19,687,500 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
 27,148,384 27,148,384 - استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة 

 229,956,255 91,972,867 137,983,388 إجمالى 

 
 ات الفنية  ي االحتياط (7

 

 ات  ي( صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط1- 7
 ات مما يلي:  ي تتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط

 

 م2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 بالرياالت السعودية   بالرياالت السعودية  
       

 249,186,571  230,007,290 مطالبات تحت التسوية 
 (36,046,445)  (35,053,252) والمبالغ المستردة خردة قيمة ال : القيمة القابلة للتحقق من  يخصم

 194,954,038  213,140,126 

 97,426,129  105,281,209 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 10,939,707  9,576,601 حتياطيات تأمين إضافية ا

 7,761,773  6,980,697 احتياطات فنية أخرى 

 316,792,545  329,267,735 
    :  يخصم

 (87,201,069)  (78,024,633) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية   -
 (16,094,687)  (13,735,137) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها   -

 (91,759,770)  (103,295,756) 

 225,971,979  225,032,775 حتياطيات ال صافى المطالبات تحت التسوية وا
 

 ( الحركة على األقساط غير المكتسبة  2- 7
 تتمثل الحركة على األقساط غير المكتسبة فيما يلي: 

    
   م 1202سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة   
  )غير مدققة(   
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالى  
     

 408,489,213 (19,655,533) 428,144,746 الرصيد في بداية الفترة  
 540,459,240 (53,845,488) 594,304,728 مكتتبة خالل الفترة  تأمين أقساط 
 (540,921,984) 52,165,653 (593,087,637) مكتسبة خالل الفترة  تأمين أقساط 

 408,026,469 (21,335,368) 429,361,837 الرصيد في نهاية الفترة  
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 )تتمة( ات الفنية ي االحتياط (7
 )تتمة(: ( الحركة على األقساط غير المكتسبة 2- 7
 

  م2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  
  )مدققة(   

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالى  
     

 452,588,441 (22,133,245) 474,721,686 الرصيد في بداية السنة 
 681,415,725 (60,249,682) 741,665,407 خالل السنة  أقساط تأمين مكتتبة

 (725,514,953) 62,727,394 (788,242,347) مكتسبة خالل السنة  تأمين أقساط 

 408,489,213 (19,655,533) 428,144,746 الرصيد في نهاية السنة 

 
 رتباطات ال لتزامات واالا (8
 رتباطات فيما يلي:  ال لتزامات المحتملة واالتتمثل ا (أ
 

 م2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر   300 
 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 16,190,660  15,240,660 خطابات ضمان 

 16,190,660  15,240,660 المجموع
 

عما تم اإلفصاح  للشركة  تخضع الشركة للتقاضي في سياق أعمالها اإلعتيادية. لم يكن هناك أي تغيير في الموقف القانوني   (ب 
 .  م2020ديسمبر  31عنه في 

 
 لقيمة العادلة لألدوات المالية  ا (9

 

لتحويل   أو سداده  ما  بيع أصل  استالمه من  يتم  الذي  السعر  العادلة  القيمة  بين األطراف    لتزاماتمثل  نظامية  في معاملة 
 المشاركة في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:  

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 ات أو المطلوبات.  في حالة غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجود -
 

في  إ لها  الدفترية  القيمة  عن  جوهري  بشكل  تختلف  ال  المالي  المركز  بقائمة  المدرجة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  ن 
 المعلومات المالية األولية الموجزة.  

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  
 القيمة العادلة لألدوات المالية:  واإلفصاح عن تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد 

 

: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ  1المستوى  
 القياس؛   
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند 2المستوى  

 إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و  
   .لملحوظة اسوقية ال بيانات العلى أساس  التي ال تحدد مدخالتها الهامة تقييم ال: طرق 3المستوى 

 

 يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 

 القيمة العادلة   عمليات المساهمين

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  

      )غيرمدققة(   م2021 سبتمبر  30

قياسها بالقيمة  موجودات مالية تم  
 العادلة 

     

 196,470,762 11,372,925 56,771,830 128,326,007 196,470,762 ستثمارات متاحة للبيعا -

 196,470,762 128,326,007 56,771,830 11,372,925 196,470,762 
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 )تتمة( لقيمة العادلة لألدوات المالية  (  ا 9

 

 ة )تتمة( الهرمي للقيمة العادلتحديد القيمة العادلة والتسلسل 

 

 القيمة العادلة   عمليات المساهمين

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  

      )مدققة(  م2020ديسمبر  31     

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة  
 العادلة 

     

 183,120,371 11,372,925 53,451,558 118,295,888 183,120,371 ستثمارات متاحة للبيع ا -

 183,120,371 118,295,888 53,451,558 11,372,925 183,120,371 

 

 
 

 ما بين المستويات الثالثة.تحويل خالل الفترة ليس هناك أي 
 

لاير سـعودي(    11,372,925 :  م2020ديسـمبر لاير سـعودي )  11,372,925سـتثمارات متاحة للبيع بمبلغ  اتم إثبات  
ر  كل مباـش توى من المدخالت يمكن مالحظته بـش ط ولعدم وجود أي مـس وق نـش بالتكلفة نظًرا لكونها غير مدرجة في أي ـس
تثمار المتاح للبيع  أو غير مباـشر وال توجد مدخالت ملحوظة أخرى متاحة. ليس لدى اإلدارة أي نية للتخلص من هذا االـس

 في المستقبل القريب.
 
 التقارير القطاعية   ( 10
 

تمشيًا مع إجراءات إعداد التقارير الداخلية لدى الشركة، اعتمد مجلس اإلدارة القطاعات التشغيلية بصفتهم صانعي القرارات  
 التشغيلية الرئيسيين لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 

ألغراض اإلدارة، تُقسَّم الشركة إلى قطاعات أعمال ُمَصنَّفَة كما يلي: الطبي والممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث  
.  قطاعات الممتلكات والحوادث العامة, الممتلكات الهندسة, النقل البحري وقطاعات تأمين أخرىالعامة وغيرها. وتشتمل  

 ها القطاعية الرئيسية على هذه القطاعات. تعتمد الشركة عند االفصاح عن معلومات 
 

 م2020ديسمبر  31لم تنشأ تغيُّرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياس الربح القطاعي أو الخسارة القطاعية منذ 
 

ُن األصول القطاعية النقد وما في حكمه  حة للبيع ستثمارات المتاالوا ستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرةالواوال تَتََضمَّ
بها  الوا المحتفظ  تاريخ اإلستحقاقستثمارات  المدينة    حتى  التأمين  التأمين وأرصدة  المدفوعة مقدًما    صاريف والموأقساط 

األخرى   عالقة  واألصول  ذات  جهات  من  المستحقة  المساهمين  والمبالغ  عمليات  من  المستحقة  ألجل والمبالغ    والودائع 
َجت ضمن  . وموجودات عمليات المساهمينوالشهرة   حق االستخدام والممتلكات والمعدات وأصول  وبناء على ذلك، فقد أُْدر 

 . غير الموزعة  لموجوداتا
 

الدائنة   الحسابات  المتراكم  والفائض  القطاعية  المطلوبات  ُن  تَتََضمَّ الدائنةوال  التأمين  إعادة  ومصاريف مستحقة    وأرصدة 
  لى ساما إلى أطراف ذات عالقة و دخل عمولة مستحق الدفع  إوالمبالغ المستحقة  ومطلوبات أخرى والتزامات عقود االيجار  

َجت  .  ومطلوبات عمليات المساهمينومكافآت نهاية الخدمة  والمبالغ المستحقة لعمليات المساهمين   وبناء على ذلك، فقد أُْدر 
 . ضمن المطلوبات غير الموزعة 

 

والمطلوبات غير الموزعة حسب القطاعات ذات    موجوداتالتشغيلية الرئيسيين عن هذه الال يتم إبالغ صانعي القرارات  
 . الصلة ويتم مراقبتها مركزيًا

 

إجمالي   بشأن  الُمبلغ عنها  للقطاعات  الشركة  إدارة  إلى مجلس  المقدمة  القطاعية  المعلومات  يلي  الشركة    موجوداتفيما 
  فترتيوإيراداتها اإلجمالية ومصاريفها وصافي دخلها عن    م2020ديسمبر    31و  م2021سبتمبر    30ومطلوباتها كما في  

 :   م2020 يونيو 30 و م2021 يونيو 30في تين شهر المنتهي والستة أالثالثة 
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 )بالرياالت السعودية(  

 )غير مدققة(  م2021سبتمبر  30كما في  قائمة المركز المالي االولية  

  عمليات التأمين  

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  إجمالي عمليات التأمين  ممتلكات وحوادث  تأمين مركبات  تأمين طبي  

     
       

       الموجودات  
 21,335,368 - 21,335,368 18,727,996 2,607,372 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  
 78,024,633 - 78,024,633 73,731,718 540,959 3,751,956 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 المبلغ عنها 
- 648,642 13,086,495 13,735,137 - 13,735,137 

 30,899,618 - 30,899,618 2,910,825 9,904,284 18,084,509 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  

 1,375,589,980 464,238,621 911,351,359 - - - موجودات غير موزعة  

 1,519,584,736 464,238,621 1,055,346,115 108,457,034 13,701,257 21,836,465 إجمالى الموجودات 

 
  المطلوبات  

 
    

 429,361,837 - 429,361,837 25,696,220 194,587,059 209,078,558 أقساط غير مكتسبة  
 4,334,751 - 4,334,751 3,591,650 743,101 - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة  

 194,954,038 - 194,954,038 116,914,178 16,675,110 61,364,750 مطالبات تحت التسوية  
 105,281,209 - 105,281,209 15,406,874 82,902,296 6,972,039 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  
 9,576,601 - 9,576,601 475,069 9,101,532 - احتياطات أقساط تأمين إضافية  

 6,980,697 - 6,980,697 2,954,558 3,649,595 376,544 احتياطات فنية أخرى  
 205,315,516 30,514,182 174,801,334 - - - مطلوبات غير موزعة 

 955,804,649 30,514,182 925,290,467 165,038,549 307,658,693 277,791,891 إجمالي المطلوبات  
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 القطاعات الجغرافية 

 ستثمارات التي تقع في دول مجلس التعاون الخليجي.  التقع جميع موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية بإستثناء بعض ا

 
 )بالرياالت السعودية(  التقارير القطاعية  ( 10

 )مدققة( م 2020ديسمبر    31كما في  

   عمليات التأمين  )تتمة( الموجزة  االولية  قائمة المركز المالي  

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين إجمالي عمليات  ممتلكات وحوادث  تأمين مركبات  تأمين طبي  

      
          الموجودات  

 19,655,533 - 19,655,533 16,683,950 2,971,583 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  
 87,201,069 - 87,201,069 62,507,303 20,404,777 4,288,989 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 16,094,687 - 16,094,687 15,432,726 661,961 - المبلغ عنها 
 23,520,274 - 23,520,274 2,685,199 10,583,571 10,251,504 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  

 1,313,515,830 441,178,896 872,336,934    موجودات غير موزعة  

 1,459,987,393 441,178,896 1,018,808,497 97,309,178 34,621,892 14,540,493 إجمالى الموجودات 

       
       المطلوبات  

 428,144,746 - 428,144,746 24,493,333 271,606,408 132,045,005 أقساط غير مكتسبة  
 4,530,774 - 4,530,774 3,683,864 846,910 - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة  

 213,140,126 - 213,140,126 101,994,628 69,761,898 41,383,600 مطالبات تحت التسوية  
 97,426,129 - 97,426,129 19,973,512 70,515,462 6,937,155 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  
 10,939,707 - 10,939,707 640,672 10,299,035 - احتياطي أقساط تأمين إضافية  

 7,761,773 - 7,761,773 2,838,833 4,215,856 707,084 احتياطات فنية أخرى  
 185,488,282 32,777,625 152,710,657    مطلوبات غير موزعة 

 947,431,537 32,777,625 914,653,912 153,624,842 427,245,569 181,072,844 إجمالي المطلوبات  
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  الموجزة قائمة الدخل األولية 

 م 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في للثالثة  

 )غير مدققة(  

 إجمالي  ممتلكات وحوادث  تأمين مركبات  تأمين طبي  

 )بالرياالت السعودية(  
     إيرادات  

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 25,269,712 160,518 25,061,924 47,270 اد فرأ
 119,580,713 133,313 160,188 119,287,212 الصغرمتناهية  المنشآت
 5,183,566 1,264,551 1,472,634 2,446,381 الصغيرة المنشآت 
 17,103,591 3,689,025 2,249,227 11,165,339 المتوسطة المنشآت 
 84,114,659 5,902,806 57,408,063 20,803,790 الكبيرة المنشآت 

 153,749,992 86,352,036 11,150,213 251,252,241 
 (378,408) (238,736) (139,672) - محلية  -أقساط إعادة التأمين المسندة
 (8,709,314) (7,655,563) (1,053,751) - أجنبية -أقساط إعادة التأمين المسندة
 (7,215,098) (386,000) (1,652,744) (5,176,354) مصاريف فائض الخسارة  

 234,949,421 2,869,914 83,505,869 148,573,638 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

 ( 48,188,133) 469,061 18,242,270 ( 66,899,464) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 186,761,288 3,338,975 101,748,139 81,674,174 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 2,571,162 2,186,443 384,719 - عموالت إعادة التأمين  

 3,171,890 330,014 2,304,272 537,604 إيرادات اكتتاب أخرى 

 192,504,340 5,855,432 104,437,130 82,211,778   مجموع اإليرادات
     

     كتتاب  التكاليف ومصاريف ا

 (136,800,033) (3,873,434) (86,499,483) (46,427,116) المطالبات المدفوعة إجمالي 

 4,488,354 2,411,984 500,000 1,576,370 التأمين من المطالبات المدفوعة   معيدي حصة 

 (132,311,679) (1,461,450) (85,999,483) (44,850,746) المدفوعة  و المنافع األخرى صافي المطالبات 

 4,460,438 (2,062,950) 20,911,779 (14,388,391) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 (10,527,467) 400,162 (12,587,209) 1,659,580 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 34,368 (54,163) 152,459 (63,928) احتياطات فنية أخرى  التغيرات في 

 (138,344,340) (3,178,401) (77,522,454) (57,643,485) المتكبدةو المنافع األخرى صافي المطالبات 

 (912,754) (194,219) (718,535) - أقساط تأمين إضافية  اتاحتياطي

 (13,998,195) (1,708,350) (4,917,504) ( 7,372,341) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   

 (16,931,926) (73,987) (13,186,724) ( ) 3,671,215 مصاريف اكتتاب أخرى 

 (170,187,215) (5,154,957) (96,345,217) (68,687,041) كتتاب  المجموع تكاليف ومصاريف ا 

 22,317,125 700,475 8,091,913 13,524,737 كتتاب الدخل ا   صافي

     تشغيلية أخرى)مصاريف(/ إيرادات 

 (22,207,161)    مصاريف عمومية وإدارية  

 2,206,024    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  عكس 

 1,133,418    إيرادات مرابحة من ودائع بنكية 

 4,550,556    أرباح محققة من استثمارات، صافي 

 2,435,821    توزيعات أرباح ودخل استثمارات 

 (247,946)    استثمارات مصاريف  

 (41,122)    مصاريف تمويلية 

 (12,170,410)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 10,146,715   إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 

 (416,844)    الفائض العائد لعمليات التأمين 

 9,729,871    وضريبة الدخل إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة  

 (3,500,000)    مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 6,229,871    إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين
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  الموجزة   قائمة الدخل األولية    
        

 )غير مدققة( م2020سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في   

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

 ))بالرياالت السعودية  
         إيرادات  

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 30,941,505  185,254  30,167,390  588,861  اد فرأ

 35,817,534  167,219  633,112  35,017,203  الصغرمتناهية  المنشآت

 5,502,193  1,135,077  735,867  3,631,249  الصغيرة المنشآت 

 20,841,289  6,962,586  5,846,566  8,032,137  المتوسطة المنشآت 

 109,211,522  6,212,264  79,766,624  23,232,634  الكبيرة المنشآت 

  70,502,084  117,149,559  14,662,400  202,314,043 

 (318,023)  (272,409)  (45,614)  -  محلية  -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (13,179,049)  (11,399,642)  (1,779,407)  -  أجنبية -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (2,657,524)  (412,500)  (1,871,668)  (373,356)  مصاريف فائض الخسارة  

 186,159,447  2,577,849  113,452,870  70,128,728  صافي أقساط التأمين المكتتبة  

 (9,141,253)  (616,928)  11,413,848  (19,938,173)  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 177,018,194  1,960,921  124,866,718  50,190,555  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 1,783,210  1,335,383  447,827  -  عموالت إعادة التأمين  

 3,373,470  181,855  2,411,665  779,950  إيرادات اكتتاب أخرى 

 182,174,874  3,478,159  127,726,210  50,970,505    مجموع اإليرادات

  
 

      

  كتتاب  التكاليف ومصاريف ا
 

      

 (139,704,155)  (1,569,180)  (96,091,995)  (42,042,980)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,326,405  514,990  679,776  4,131,639  التأمين من المطالبات المدفوعة   معيدي حصة 

 (134,377,750)  (1,054,190)  (95,412,219)  (37,911,341)  المدفوعة  و المنافع األخرى صافي المطالبات 

 3,613,437  2,812,496  5,063,040  (4,262,099)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 11,960,971  20,610  5,620,696  6,319,665  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 499,916  219,298  235,688  44,930  احتياطات فنية أخرى  التغيرات في 

 (118,303,426)  1,998,214  (84,492,795)  (35,808,845)  المتكبدةو المنافع األخرى صافي المطالبات 

 11,418,542  251,091  9,631,598  1,535,853  أقساط تأمين إضافية  اتاحتياطي

 (9,207,368)  (860,878)  (4,673,945)  (3,672,545)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   

 (11,388,590)  (53,051)  (8,855,950)  (2,479,589)  مصاريف اكتتاب أخرى 

 (127,480,842)  1,335,376  (88,391,092)  (40,425,126)  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 كتتاب الدخل ا   صافي
 10,545,379  39,335,118  4,813,535  54,694,032 

         )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى

 (1,337,162)        مصاريف عمومية وإدارية 

 (17,517,347)        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 3,321,415        إيرادات مرابحة من ودائع بنكية 
 (6,734,691)        استثمارات، صافي أرباح محققة من 

 1,443,941        توزيعات أرباح ودخل استثمارات 

 (172,050)        مصاريف استثمارات 

 (13,921)        مصاريف تمويلية 

 إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
       (21,009,815) 

 والزكاة وضريبة الدخل إ     جمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض  
     33,684,217 

 الفائض العائد لعمليات التأمين 
       (3,767,255 ) 

 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
       29,916,962 

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 
       (3,500,000) 

 إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين
       26,416,962 

 
 
 
 

 التقارير القطاعية )تتمة(  (10
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  الموجزة   قائمة الدخل األولية    
        

 )غير مدققة(  م2021سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في تسع لل  

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

 ))بالرياالت السعودية  
         إيرادات  

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 59,217,087  831,040  58,205,241  180,806  اد فرأ
 228,112,254  724,456  749,887  226,637,911  الصغرمتناهية  المنشآت
 18,383,001  4,954,139  4,418,363  9,010,499  الصغيرة المنشآت 
 48,752,313  20,626,274  12,922,435  15,203,604  المتوسطة المنشآت 
 239,840,073  18,000,999  175,119,930  46,719,144  الكبيرة المنشآت 

  297,751,964  251,415,856  45,136,908  594,304,728 

 (1,627,605)  (1,188,443)  (439,162)  -  محلية  -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (38,195,297)  (34,646,667)  (3,548,630)  -  أجنبية -التأمين المسندةأقساط إعادة 

 (14,022,586)  (1,158,000)  (5,141,978)  (7,722,608)  مصاريف فائض الخسارة  

 540,459,240  8,143,798  242,286,086  290,029,356  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 462,744  841,159  76,655,138  (77,033,553)  المكتسبة، صافي التغيرات في أقساط التأمين غير 

 540,921,984  8,984,957  318,941,224  212,995,803  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 8,145,871  6,905,541  1,240,330  -  عموالت إعادة التأمين  

 6,633,351  507,089  5,216,316  909,946  إيرادات اكتتاب أخرى 

 555,701,206  16,397,587  325,397,870  213,905,749    مجموع اإليرادات

         

         كتتاب  التكاليف ومصاريف ا

 (411,687,988)  (8,298,212)  (267,077,133)  (136,312,643)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,880,857  4,291,820  1,927,879  6,661,158  التأمين من المطالبات المدفوعة   معيدي حصة 

 (398,807,131)  (4,006,392)  (265,149,254)  (129,651,485)  المدفوعة  و المنافع األخرى صافي المطالبات 

 9,009,651  (3,695,135)  33,222,969  (20,518,183)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 (10,214,630)  2,220,407  (12,400,153)  (34,884)  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 781,076  (115,725)  566,261  330,540  احتياطات فنية أخرى  التغيرات في 

 (399,231,034)  (5,596,845)  (243,760,177)  (149,874,012)  المتكبدةو المنافع األخرى صافي المطالبات 
 1,363,106  165,603  1,197,503  -  أقساط تأمين إضافية  اتاحتياطي

 (37,421,582)  (5,050,530)  (14,248,295)  (18,122,757)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   

 (35,120,791)  (267,033)  (22,452,282)  (12,401,476)  مصاريف اكتتاب أخرى 

 (470,410,301)  (10,748,805)  (279,263,251)  (180,398,245)  كتتاب  المجموع تكاليف ومصاريف ا 
 

 كتتاب الدخل ا   صافي
 

 33,507,504  46,134,619  5,648,782  85,290,905 

         )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى

 (64,538,462)          مصاريف عمومية وإدارية 

 5,324,361        عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 3,799,790        إيرادات مرابحة من ودائع بنكية 
 11,537,191        أرباح محققة من استثمارات، صافي 
 6,074,046        توزيعات أرباح ودخل استثمارات 

 (645,749)        مصاريف استثمارات 

 (99,883)        مصاريف تمويلية 

 إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
       (38,548,706) 

 إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 
               46,742,199 

 الفائض العائد لعمليات التأمين 
       (3,208,543) 

 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
       43,533,656 

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 
        (10,500,000) 

 إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين
       33,033,656 

 
 

 التقارير القطاعية )تتمة( ( 10
 

 
 



 للتأمين التعاوني    تحاداالشركة 
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  الموجزة   قائمة الدخل األولية    
        

 )غير مدققة(  م2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في تسعة لل  

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

 ))بالرياالت السعودية  
         إيرادات  

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 84,730,486  786,183  83,355,442  588,861  اد فرأ
 75,982,179  649,847  1,307,791  74,024,541  الصغرمتناهية  المنشآت
 16,910,806  1,730,997  1,095,523  14,084,286  الصغيرة المنشآت 
 53,388,370  22,101,445  19,113,734  12,173,191  المتوسطة المنشآت 
 279,426,302  11,832,797  232,156,991  35,436,514  الكبيرة المنشآت 

  136,307,393  337,029,481  37,101,269  510,438,143 

 (809,197)  (680,858)  (128,339)  -  محلية  -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (35,276,759)  (30,283,675)  (4,993,084)  -  أجنبية -التأمين المسندةأقساط إعادة 

 (10,716,846)  (1,237,500)  (5,755,990)  (3,723,356)  مصاريف فائض الخسارة  

 463,635,341  4,899,236  326,152,068  132,584,037  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 90,655,764  2,547,214  67,884,389  20,224,161  المكتسبة، صافي التغيرات في أقساط التأمين غير 

         
 554,291,105  7,446,450  394,036,457  152,808,198  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 7,781,102  6,184,029  1,597,073  -  عموالت إعادة التأمين  

 11,923,274  2,201,400  7,066,024  2,655,850  إيرادات اكتتاب أخرى 
 573,995,481  15,831,879  402,699,554  155,464,048    مجموع اإليرادات

         

         كتتاب  التكاليف ومصاريف ا

 (402,106,964)  (5,376,538)  (268,108,914)  (128,621,512)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,827,117  2,027,202  1,460,844  9,339,071  التأمين من المطالبات المدفوعة   معيدي حصة 

 (389,279,847)  (3,349,336)  (266,648,070)  (119,282,441)  المدفوعة  و المنافع األخرى صافي المطالبات 
 (553,771)  (3,460,293)  6,379,845  (3,473,323)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 28,188,300  296,580  29,138,590  (1,246,870)  عنها   التغيرات في المطالبات المتكبدة غيرالمبلغ

 671,467  (260,443)  959,069  (27,159)  احتياطات فنية أخرى  التغيرات في 

 (360,973,851)  (6,773,492)  (230,170,566)  (124,029,793)  المتكبدةو المنافع األخرى صافي المطالبات 

 (5,671,402)  1,614,456  (10,285,376)  2,999,518  أقساط تأمين إضافية  اتاحتياطي
 (30,125,776)  (3,723,274)  (14,892,987)  (11,509,515)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   

 (20,543,856)  (189,509)  (11,895,993)  (8,458,354)  مصاريف اكتتاب أخرى 

 (417,314,885)  (9,071,819)  (267,244,922)  (140,998,144)  كتتاب  المجموع تكاليف ومصاريف ا 

 14,465,904  صافي دخل األكتاب  
 

135,454,632 
 

6,760,060 
 

156,680,596 
         )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى

 (68,160,191)        مصاريف عمومية وإدارية 

 (11,506,503)        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 11,646,763        إيرادات مرابحة من ودائع بنكية 
 (5,461,863)        أرباح محققة من استثمارات، صافي 
 6,517,796        توزيعات أرباح ودخل استثمارات 

 (427,240)        مصاريف استثمارات 

 (41,157)        مصاريف تمويلية 

 إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
       (67,432,395) 

 89,248,201      إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 

 العائد لعمليات التأمين الفائض 
       (8,494,741 ) 

 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
       80,753,460 

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 
       (9,000,000 ) 

 إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين
       71,753,460 

 
 

 القطاعية )تتمة( التقارير ( 10
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 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات عالقة  ( 11
 

، وموظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، والشركات المسيطر عليها )التابعة(  ذات عالقة في المساهمين، والشركات المرتبطة بهم  طرافتتمثل األ
. يتم اعتماد سياسات تسعير وثائق التأمين وشروط هذه المعامالت من مهمبشكل  طرافالمشتركة أو التي تؤثر عليها هذه اال  سيطرةأو الخاضعة لل

 قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. 
 ذات عالقة: مع االطراف  معامالت الرئيسية واألرصدة الفيما يلي تفاصيل 

 

 طبيعة المعامالت أطراف  ذات عالقة

 م 2021سبتمبر  30
 )غير مدققة( 

 م 2020سبتمبر  30
 ( غير مدققة)

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(   

    

 كبار المساهمين
للمديريين أقساط التأمين المكتتبة إجمالي 

 وأطراف ذات العالقة بهم 
296,287 162,958 

 
 73,872 1,012,995 أقساط اعادة التأمين المسندة 
 - 223,554   التأمين من المطالبات المدفوعة معيدي  حصة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:  
 م 2020سبتمبر  30 م 2021سبتمبر30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  
   

 4,671,452 4,877,320 الرواتب والبدالت األخرى  
 465,172 493,302 تعويضات نهاية الخدمة 

 5,370,622 5,136,624 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أرصدة مدينة / )دائنة( كما في :  األطراف ذات عالقة 

 

 م 2021سبتمبر  30
 )غير مدققة( 

 م2020 ديسمبر 31
 مدققة(  )  

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

   شركات شقيقة 

 (2,441,251) (2,441,251) شركة األنشطة التجارية 

 دائنة   ذمم معيدي تأمين  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة األطراف ذات عالقة 

 
 م2021سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 م2020 ديسمبر 31

 مدققة(  )

 م2021  سبتمبر30 
 )غير مدققة( 

 م2020 ديسمبر 31
 مدققة(  )  

)بالرياالت   
 السعودية( 

)بالرياالت  
 السعودية( 

)بالرياالت   
 السعودية( 

 )بالرياالت السعودية( 

      

 (368,848)  (465,065)  50,970 962 أعضاء مجلس اإلدارة 



 للتأمين التعاوني    تحاداالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الزكاة وضريبة الدخل  ( 12
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  
 المساهمين السعوديين في الشركة.  لى ملكية إ المنسوب ، المقدر  من الوعاء الزكوي ٪2.5مخصص للزكاة بنسبة  تكوينيتم 

 

 في الشركة.  غير السعوديينالمساهمين  لى ملكيةإمنسوب المعدل ال دخلمن صافي ال %  20دخل بنسبة الضريبة  تكوينيتم 
 

 يلى:   فيما صص الزكاة وضريبة الدخل خ الحركة على م تتمثل
 

 م2021سبتمبر  30   
 )غير مدققة( 

 م2020ديسمبر  31
 )مدققة( 

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(    
     

 26,675,204 25,325,408   يناير  1
 12,500,000 10,500,000   مخصص الفترة / السنة 

 (13,849,796) (12,464,548)   المدفوع خالل الفترة / السنة 

 25,325,408 23,360,860   نهاية الفترة / السنة 
 

 و الضريبي  الموقف الزكوي  
 

   .م2020ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى السنة المنتهية في 
 

، استلمت الشركة الربوط للسنوات  م2020خالل   .م2015لألعوام حتى  والضريبة والجمارك  لزكاة  ااستلمت الشركة الربوط النهائية من هيئة  
بمبلغ    م2018و    م2017،    م2016 الدخل  وضريبة  الزكاة  على  إضافية  مطالبة  و    2.7مع  سعودي  سعودي   3.9مليون لاير                      مليون لاير 

وأنهت عملية الربط. فيما يتعلق    م2018ابل ربط عام  مليون لاير سعودي مق  3.8مليون لاير سعودي على التوالي. قامت اإلدارة بسداد مبلغ    3.8و  
 . م2017و  م2016بالربوط عن عامي 

 

مليون لاير سعودي على   2.8مليون لاير سعودي و    2.3التزاًما إضافيًا لضريبة االستقطاع بمبلغ    م2017و    م2016تتضمن الربوط لعامي  
، سددت الشركة المبلغ لتجنب غرامة التأخير، إال أن اإلدارة قدمت اعتراضاً. تم اثبات مصروف التزام ضريبة االستقطاع  م2020التوالي. خالل  

 .م2020 في سنة  ضمن المصاريف العمومية واإلدارية
 

سددت الشركة المبلغ لتجنب  مليون لاير سعودي.    4.1استلمت الشركة ربوط الضريبة على القيمة المضافة مع مطالبة إضافية بقيمة    م2020خالل  
   ..م2020في سنة   ضمن المصاريف العمومية واإلدارية  القيمة الضافةغرامة التأخير، إال أن اإلدارة قدمت اعتراضاً. تم اثبات مصروف ضريبة 

 

ين ش. م. ب. )مقفلة( عن السنوات  تحاد التجاري للتأمالالربوط الزكوية الخاصة بشركة اهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  باإلضافة إلى ذلك، أنهت  
مليون   8.9مليون ريـال سعودي وضريبة استقطاع مستحقة تبلغ    10.6لتزام زكوي وضريبي قدره   ا، مع المطالبة ب م2008حتى    م2000من  

كوية الضريبية يؤيد رأي  ريـال سعودي. وقد قدمت اإلدارة اعتراضاً على هذه الربوط المذكورة أعاله وصدر قرار لجنة اإلعتراض االبتدائية الز
ت النظامية  الهيئة العامة للزكاة والدخل. قامت الشركة بتقديم اعتراضاً على هذا القرار أمام اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية حسب االجراءا 

 لذلك. 
 

، للمطالبة بنفس القيم الصادرة  م2008حتى    م2000ربط معدل عن نفس السنوات من  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ، اصدرت  م2015في عام  
قامت الشركة بسداد مبلغ بعد ذلك,  في قرار اللجنة اإلبتدائية. قدمت الشركة اعتراضاً على تلك الربوط الزكوية وتتوقع صدور حكم لصالحها.  

ترة الحالية استلمت الشركة ربط زكاة مليون لاير سعودي للزكاة. خالل الف  10.19وخطاب ضمان بمبلف    مليون لاير سعودي  8.8إضافي قدره  
 مليون لاير سعودي بالصافي من المدفوعات.  0.5مليون لاير سعودي  وضريبة استقطاع بقيمة   9.2معدل مع التزام إضافي بقيمة 

 

حكم لصالح الشركة في  و استرداد أو تسوية الدفعات عند صدور    ،لقد تم القيام بتلك السدادات مع ابقاء حق الشركة في االستمرار باالعتراض
   االعتراضات المقدمة. 
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   :رأس المال ( 13
 

  :م2020ديسمبر    31ريـال سعودي )  مليون   400هو    م2021سبتمبر    30إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كما في  
   .ريـال سعودي لكل سهم  10سهم بقيمة  مليون 40يتكون من والذي لاير سعودي( مليون  400
 

 م 2021سبتمبر  30 

 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة  

 )المبلغ باللاير السعودي(  عدد األسهم   
    

 89,440,000 89,440,000 8,944,000 البحرين –تحاد التجاري القابضه الشركة ا

 40,000,000 40,000,000 4,000,000 الكويت  –الشركة االهليه للتأمين 

 270,560,000 270,560,000 27,056,000 أخرى 

 40,000,000 400,000,000 400,000,000 

 
 م2020ديسمبر  31 

 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة  

 )المبلغ باللاير السعودي(  عدد األسهم               
    

 89,440,000 89,440,000 8,944,000 البحرين –التجاري القابضه تحاد الشركة ا

 40,000,000   40,000,000   4,000,000   الكويت  –الشركة االهليه للتأمين 

 270,560,000 270,560,000 27,056,000 أخرى 

  40,000,000   400,000,000  400,000,000 

 
 

 : إدارة رأس المال ( 14
 

 للحفاظ على نسبة كافية لرأس المال وذلك لتحقيق أغراضها ورفع قيمة العائد للمساهمين.وضعت الشركة أهداف 
وتدير الشركة، بصورة منتظمة، متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة. يتم إجراء  

ت في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وبغرض  التعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء التغيرا
 . المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري الشركة تعديالً على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار األسهم 

 المالية المفصح عنها.   الفترةرأس المال المفروضة خارجياً خالل لتزاما كاماًل بمتطلبات اوفي رأي مجلس اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت 
 
 

 ربحية السهم   ( 15
 

القائمة   العادية  األسهم لعدد  المرجح المتوسط  من دخل المساهمين على فترةال ربح  صافي  بتقسيم والمخفض األساسي  السهم ربحية  احتساب  يتم
   .فترة، إال إذا كان هناك آثار تخفيضال خالل
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 : معلومات إضافية ( 16

 

 : الموجزة  قائمة المركز المالي األولية

 )بالرياالت السعودية(  

 )مدققة(  م2020ديسمبر  31كما فى  )غير مدققة( م2021سبتمبر  30كما في  

 المساهمينعمليات  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  
 

 المجموع 

       الموجودات   

 451,715,851 78,485,486 373,230,365 456,591,633 38,052,480 418,539,153 نقد وما في حكمه 
 197,769,252 - 197,769,252 146,806,602 - 146,806,602 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي 

 19,655,533 - 19,655,533 21,335,368 - 21,335,368 المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 87,201,069 - 87,201,069 78,024,633 - 78,024,633 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 16,094,687 - 16,094,687 13,735,137 - 13,735,137 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 23,520,274 - 23,520,274 30,899,618 - 30,899,618 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 229,956,255 229,956,255 - 243,289,546 243,289,546 - ستثمارات ا
 104,154,585 104,154,585 - 133,031,468 133,031,468 - مساهمين ال مستحق من عمليات
 - - - 2,975,820 - 2,975,820 تأمين ال مستحق من عمليات

 52,788,755 1,708,898 51,079,857 50,379,993 699,733 49,680,260 مصاريف مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى

 311,269,878 81,269,878 230,000,000 407,269,878 132,269,878 275,000,000 ودائع بنكية طويلة األجل/ذات دخل ثابت

 15,358,692 - 15,358,692 17,305,144 - 17,305,144 ومعدات ممتلكات 
 4,898,768 - 4,898,768 4,020,200 - 4,020,200 ستخدام الأصول حق ا 

 4,496,500 4,496,500 - 4,496,500 4,496,500 - شهرة
 40,000,000 40,000,000 - 40,000,000 40,000,000 - وديعة نظامية 

 5,261,879 5,261,879 - 5,430,484 5,430,484 - نظامية دخل مستحق من وديعة  
 1,564,141,978 545,333,481 1,018,808,497 1,655,592,024 597,270,089 1,058,321,935 مجموع الموجودات 

 (104,154,585) (104,154,585) - ( 136,007,288) (133,031,468) (2,975,820) التسوية بين القطاعات  يخصم:
 1,459,987,393 441,178,896 1,018,808,497 1,519,584,736 464,238,621 1,055,346,115 مجموع الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي 
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 معلومات إضافية )تتمة(  ( 16

 

 )تتمة( الموجزة  قائمة المركز المالي األولية  
 

 )بالرياالت السعودية(  

 )مدققة(  م2020ديسمبر  31كما فى  )غير مدققة( م2021سبتمبر  30كما في  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  مطلوبات 

 32,582,419 - 32,582,419 41,876,441 - 41,876,441 ذمم دائنة
 84,658,698 2,190,338 82,468,360 105,002,037 1,722,838 103,279,199 مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف 

 3,657,651 - 3,657,651 3,107,534 - 3,107,534 التزام عقود اإليجار 
 7,389,868 - 7,389,868 8,190,819 - 8,190,819 أرصدة معيدي تأمين دائنة
 428,144,746 - 428,144,746 429,361,837 - 429,361,837 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,530,774 - 4,530,774 4,334,751 - 4,334,751 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
 213,140,126 - 213,140,126 194,954,038 - 194,954,038 مطالبات تحت التسوية 

 97,426,129 - 97,426,129 105,281,209 - 105,281,209 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 10,939,707 - 10,939,707 9,576,601 - 9,576,601 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 7,761,773 - 7,761,773 6,980,697 - 6,980,697 احتياطات فنية أخرى 
 104,154,585 - 104,154,585 133,031,468 - 133,031,468 مستحق إلى عمليات المساهمين

 - - - 2,975,820 2,975,820 - مستحق إلى عمليات حاملي وثائق التأمين 
 18,690,982 - 18,690,982 18,438,027 - 18,438,027 تعويض نهاية الخدمة 
 25,325,408 25,325,408 - 23,360,860 23,360,860 - الزكاة وضريبة الدخل 

 5,261,879 5,261,879 - 5,430,484 5,430,484 - المركزي السعودي إيراد عمولة مستحقة الدفع إلى البنك 

 1,043,664,745 32,777,625 1,010,887,120 1,091,902,623 33,490,002 1,058,412,621 مجموع المطلوبات 
 (104,154,585) - (104,154,585) ( 136,007,288) ( 2,975,820) ( 133,031,468( يخصم: التسوية بين القطاعات 

 939,510,160 32,777,625 906,732,535 955,895,335 30,514,182 925,381,153 مجموع المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي 
 11,572,732 - 11,572,732 3,208,543 - 3,208,543 الفائض المتراكم المستحق 

 (3,651,355) - (3,651,355) (3,299,229) - (3,299,229) خسارة اكتوارية عن إعادة قياس تعويض نهاية الخدمة 
 7,921,377 - 7,921,377 ( 90,686) - (90,686) مجموع الفائض المتراكم واالحتياطيات 

       حقوق المساهمين
 400,000,000 400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 - رأس المال 

 29,611,653 29,611,653 - 29,611,653 29,611,653 - احتياطي نظامي 
 73,732,195 73,732,195 - 106,765,851 106,765,851 - أرباح مبقاه 

 9,212,008 9,212,008 - 27,402,583 27,402,583 - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
 512,555,856 512,555,856 - 563,780,087 563,780,087 - مجموع حقوق المساهمين 

 1,459,987,393 545,333,481 914,653,912 1,519,584,736 594,294,269 925,290,467 المساهمين مطلوبات وحقوق المجموع 
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 : معلومات إضافية )تتمة( ( 16

 

 الموجزة   قائمة الدخل األولية 
  

 )بالرياالت السعودية(  

 )غير مدققة(  م2020سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  )غير مدققة(  م2021سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  

 عمليات التأمين  
عمليات  
 عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 

عمليات 
 المجموع  المساهمين 

       اإليرادات: 

 202,314,043 - 202,314,043 251,252,241 - 251,252,241 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (318,023) - (318,023) (378,408) - (378,408) محلي -أقساط إعادة التأمين المسندة
 (13,179,049) - (13,179,049) (8,709,314) - (8,709,314) أجنبي-أقساط إعادة التأمين المسندة

 (2,657,524) - (2,657,524) (7,215,098) - (7,215,098) فائض الخسارة أقساط 

 186,159,447 - 186,159,447 234,949,421 - 234,949,421 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (9,141,253) - (9,141,253) (48,188,133) - (48,188,133) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 177,018,194 - 177,018,194 186,761,288 - 186,761,288 التأمين المكتسبة صافي اقساط 
 1,783,210 - 1,783,210 2,571,162 - 2,571,162 عمولة إعادة التأمين

 3,373,470 - 3,373,470 3,171,890 - 3,171,890 كتتاب أخرى اايرادات 

 182,174,874 - 182,174,874 192,504,340 - 192,504,340 اإليرادات مجموع  

       
       كتتاب الالتكاليف ومصاريف ا

 (139,704,155) - (139,704,155) (136,800,033) - (136,800,033) اجمالي المطالبات المدفوعة 
 5,326,405 - 5,326,405 4,488,354 - 4,488,354 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (134,377,750) - (134,377,750) (132,311,679) - (132,311,679) المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة صافي  
 3,613,437 - 3,613,437 4,460,438 - 4,460,438 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 11,960,971 - 11,960,971 (10,527,467) - (10,527,467) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 499,916 - 499,916 34,368 - 34,368 احتياطيات فنية أخرى التغيرات في 

 (118,303,426) - (118,303,426) (138,344,340) - (138,344,340) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 11,418,542 - 11,418,542 (912,754) - (912,754) حتياطيات أقساط تأمين إضافية ا

 (9,207,368) - (9,207,368) (13,998,195) - (13,998,195) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
 (11,388,590) - (11,388,590) (16,931,926) - (16,931,926) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (127,480,842) - (127,480,842) ( 170,187,215) - ( 170,187,215) كتتاب المجموع تكاليف ومصاريف ا

 54,694,032 - 54,694,032 22,317,125 - 22,317,125 كتتاب الصافي دخل ا 
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 : معلومات إضافية )تتمة( ( 16

 

 )تتمة(الموجزة قائمة الدخل األولية 
  

 السعودية( )بالرياالت  

 م2021سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  
 )غير مدققة( 

 م 2020سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 
 )غير مدققة( 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 

       :)مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (1,337,162) - (1,337,162) 2,206,024 - 2,206,024 مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 (17,517,347) (54,703) (17,462,644) ( 22,207,161) (506,810) ( 21,700,351) مصاريف عمومية وإدارية 
 3,321,415 2,567,406 754,009 1,133,418 631,740 501,678 إيرادات مرابحة من ودائع بنكية

 (6,734,691) (6,734,691) - 4,550,556 4,550,556 - ستثمارات, صافي ا أرباح محققة من 
 1,443,941 405,704 1,038,237 2,435,821 1,550,736 885,085 ستثمارات اتوزيعات أرباح ودخل  

 (172,050) (172,050) - ( 247,946) ( 247,946) - ستثمارات ا مصاريف 
 (13,921) - (13,921) ( 41,122) - ( 41,122) تكاليف تمويلية

 إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى
 
(18,148,686 ) 5,978,276 (12,170,410 ) 

 
(17,021,481) 

 
(3,988,334 ) (21,009,815) 

       

 33,684,217 (3,988,334) 37,672,551 10,146,715 5,978,276 4,168,439 إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض و الزكاة و ضريبة الدخل 

 - 33,905,296 (33,905,296) - 3,751,595 (3,751,595) لى المساهمينإالفائض المحول 

 33,684,217 29,916,962 3,767,255 10,146,715 9,729,871 416,844 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة و ضريبة الدخل 

 (3,500,000) (3,500,000) - (3,500,000) (3,500,000) - الدخل الزكاة و ضريبة مصروف 

 30,184,217 26,416,962 3,767,255 6,646,715 6,229,871 416,844 اجمالي دخل الفترة 

       
       ربحية السهم : 

  0.66   0.16  ربحية السهم األساسي 
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 معلومات إضافية )تتمة(  ( 16
 

 الموجزة   األولية اآلخر   الشامل  قائمة الدخل 
 

  

 )بالرياالت السعودية(  

   م2021سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  
 )غير مدققة( 

 م 2020سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 
 )غير مدققة( 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المساهمين 

 
 عمليات التأمين  المجموع 

عمليات 
 المساهمين 

 
 المجموع 

     

 30,184,217 26,416,962 3,767,255 6,646,715 6,229,871 416,844 اجمالي دخل الفترة 
       

       الدخل الشامل اآلخر 
       

       فى فترات الحقة:  األولية البنود التي تم أو قد يتم  تصنيفها إلى قائمة الدخل 
 792,420 792,420 - ( 3,443,151) (3,443,151) - من استبعاد استثمارات متاحة للبيعمحققة  ( / خسائر أرباح)      -- 

 6,021,449 6,021,449 - 10,006,828 10,006,828 - التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
       البنود التي لن يتم تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية في فترات الحقة: 

 - - - - - - لتزام نهاية الخدمة اإلكتواريا إعادة قياس  أرباح

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
416,844 

 
12,793,548 

 
13,210,392 3,767,255 33,230,831 36,998,086 
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 : معلومات إضافية )تتمة( ( 16

 

 الموجزة   قائمة الدخل األولية 

 )بالرياالت السعودية(  

 )غير مدققة(  م2020سبتمبر   30أشهر المنتهية فى تسعة لفترة ال )غير مدققة(  م2021سبتمبر   30أشهر المنتهية فى  تسعة لفترة ال 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 

       اإليرادات: 

 510,438,143 - 510,438,143 594,304,728 - 594,304,728 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (809,197) - (809,197) (1,627,605) - (1,627,605) محلي -أقساط إعادة التأمين المسندة
 (35,276,759) - (35,276,759) (38,195,297) - (38,195,297) أجنبي-أقساط إعادة التأمين المسندة

 (10,716,846) - (10,716,846) (14,022,586) - (14,022,586) فائض الخسارة أقساط 

 463,635,341 - 463,635,341 540,459,240 - 540,459,240 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 90,655,764 - 90,655,764 462,744 - 462,744 المكتسبة، صافي التغيرات في أقساط التأمين غير 

 554,291,105 - 554,291,105 540,921,984 - 540,921,984 صافي اقساط التأمين المكتسبة 
 7,781,102 - 7,781,102 8,145,871 - 8,145,871 عمولة إعادة التأمين

 11,923,274 - 11,923,274 6,633,351 - 6,633,351 كتتاب أخرى اايرادات 

 573,995,481 - 573,995,481 555,701,206 - 555,701,206 مجموع االيرادات 

       
       كتتاب الالتكاليف ومصاريف ا

 (402,106,964) - (402,106,964) (411,687,988) - (411,687,988) اجمالي المطالبات المدفوعة 
 12,827,117 - 12,827,117 12,880,857 - 12,880,857 المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من 

 (389,279,847) - (389,279,847) (398,807,131) - (398,807,131) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
 (553,771) - (553,771) 9,009,651 - 9,009,651 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 28,188,300 - 28,188,300 (10,214,630) - (10,214,630) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 671,467 - 671,467 781,076 - 781,076 احتياطيات فنية أخرى التغيرات في 

 (360,973,851) - (360,973,851) (399,231,034) - (399,231,034) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (5,671,402) - (5,671,402) 1,363,106 - 1,363,106 حتياطيات أقساط تأمين إضافية ا

 (30,125,776) - (30,125,776) (37,421,582) - (37,421,582) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
 (20,543,856) - (20,543,856) (35,120,791) - (35,120,791) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (417,314,885) - (417,314,885) (470,410,301) - ( 470,410,301) كتتاب المجموع تكاليف ومصاريف ا

 156,680,596 - 156,680,596 85,290,905 - 85,290,905 كتتاب الصافي دخل ا 
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 : علومات إضافية )تتمة(م  16)

 

 )تتمة(الموجزة قائمة الدخل األولية 
  

 )بالرياالت السعودية(  

 م2021سبتمبر   30أشهر المنتهية فى  لتسعة لفترة ا  
 )غير مدققة( 

 م 2020سبتمبر   30أشهر المنتهية فى تسعة لفترة ال
 )غير مدققة( 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 التأمين عمليات  المجموع  المساهمين 

عمليات 
 المجموع  المساهمين 

       :)مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (11,506,503) - (11,506,503) 5,324,361 - 5,324,361 مخصص( ذمم مدينة مشكوك في تحصيلهاعكس مخصص/)

 (68,160,191) (173,148) (67,987,043) ( 64,538,462) ( 1,535,321) (63,003,141) مصاريف عمومية وإدارية 
 11,646,763 8,043,071 3,603,692 3,799,790 1,741,315 2,058,475 إيرادات مرابحة من ودائع بنكية

 (5,461,863) (5,461,863) - 11,537,191 11,537,191 - ستثمارات, صافيا أرباح محققة من إ
 6,517,796 2,319,972 4,197,824 6,074,046 3,559,337 2,514,709 ستثمارات اتوزيعات أرباح ودخل  

 (427,240) (427,240) - (645,749) ( 645,749) - ستثمارات ا مصاريف 
 (41,157) - (41,157) (99,883) - ( 99,883) تكاليف تمويلية

 (67,432,395) 4,300,792 (71,733,187) ( 38,548,706) 14,656,773 ( 53,205,479) إجمالي مصاريف تشغيلية اخرى 
       

إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض و الزكاة و  
 46,742,199 14,656,773 32,085,426 ضريبة الدخل 

 
84,947,409 4,300,792 89,248,201 

 لى المساهمينإالفائض المحول 
(28,876,883 ) 28,876,883 - 

 
(76,452,668) 76,452,668 - 

 الزكاة و ضريبة الدخل إجمالي دخل الفترة قبل 
3,208,543 

 
43,533,656 

 
46,742,199 8,494,741 80,753,460 89,248,201 

 ( 9,000,000) ( 9,000,000) - ( 10,500,000) ( 10,500,000) - الزكاة و ضريبة الدخل مصروف 

 80,248,201 71,753,460 8,494,741 36,242,199 33,033,656 3,208,543 اجمالي دخل الفترة 
       

       ربحية السهم : 
  1,79   0.83  ربحية السهم األساسي 
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 معلومات إضافية )تتمة(  ( 16
 

 الموجزة   األولية اآلخر   الشامل  قائمة الدخل 
 

  

 )بالرياالت السعودية(  

   م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية فىتسعة لفترة ال 
 )غير مدققة( 

 م 2020سبتمبر   30أشهر المنتهية فى تسعة لفترة ال
 )غير مدققة( 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المساهمين 

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع 

 
 المجموع 

     

 80,248,201 71,753,460 8,494,741 36,242,199 33,033,656 3,208,543 اجمالي دخل الفترة 
       

       الدخل الشامل اآلخر 
       

فى   األولية البنود التي تم أو قد يتم  تصنيفها إلى قائمة الدخل 
    فترات الحقة: 

   

 (531,149) (531,149) - (9,799,411) (9,799,411) - من استبعاد استثمارات متاحة للبيعمحققة  أرباح       
 (21,585) (21,585) - 27,989,986 27,989,986 - للبيعالتغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

البنود التي لن يتم تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية في فترات  
       الحقة: 

 109,062 - 109,062 352,126 - 352,126 لتزام نهاية الخدمة اإلكتواريا إعادة قياس  أرباح

 79,804,529 71,200,726 8,603,803 54,784,900 51,224,231 3,560,669 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 : معلومات إضافية )تتمة(  ( 16
 قائمة التدفقات النقدية األولية 

 )بالرياالت السعودية(  
 م 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  م 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

   

 المجموع  عمليات لمساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات لمساهمين عمليات التأمين  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض و الزكاة و ضريبة 
 الدخل 

3,208,543 43,533,656 46,742,199 8,494,741 80,753,460 89,248,201 

       التعديالت للبنود غير النقدية: 
 2,184,247 - 2,184,247 2,606,931 - 2,606,931 استهالك ممتلكات ومعدات 

 458,169 - 458,169 878,568 - 878,568 استهالك أصول حق االستخدام 
 - - - 1,135 - 1,135 خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات 

 11,506,503 - 11,506,503 (5,324,361) - (5,324,361) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 5,461,863 5,461,863 - (11,537,191) (11,537,191) - ربح محقق من استثمارات متاحة للبيع 

 ( 273,473) ( 273,473) - (14,869) (14,869) - توزيعات أرباح معاد استثمارها 
 41,157 - 41,157 99,883 - 99,883 تكاليف تمويلية 

 1,652,161 - 1,652,161 2,731,430 - 2,731,430 مخصص نهاية الخدمة 
       التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية: 

 ( 649,391) - ( 649,391) 49,574,752 - 49,574,752 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 
 ( 1,713,613) - ( 1,713,613) (1,679,835) - (1,679,835) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ( 13,643,281) - ( 13,643,281) 9,176,436 - 9,176,436 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 ( 518,214) - ( 518,214) 2,359,550 - 2,359,550 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 3,267,685 - 3,267,685 (7,379,344) - (7,379,344) ذات عالقة مطلوب من جهات 
 ( 15,909,509) ( 6,011,067) ( 9,898,442) 2,408,762 1,009,165 1,399,597 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ( 3,098,174) - ( 3,098,174) 9,294,022 - 9,294,022 ذمم دائنة 
 2,969,432 ( 1,548,924) 4,518,356 15,483,680 ( 467,500) 15,951,180 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 713,290 - 713,290 800,951 - 800,951 أرصدة معيدي تأمين دائنة 
 ( 88,942,151) - ( 88,942,151) 1,217,091 - 1,217,091 أقساط تأمين غير المكتسبة 

 537,571 - 537,571 ( 196,023) - ( 196,023) عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 
 14,197,052  - 14,197,052  (18,186,088) - (18,186,088) مطالبات تحت التسوية 

 ( 27,670,086) - ( 27,670,086) 7,855,080 - 7,855,080 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 5,671,402  - 5,671,402  ( 1,363,106) - ( 1,363,106) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 ( 671,467) - ( 671,467) ( 781,076) - ( 781,076) احتياطيات فنية أخرى
 ( 27,406,120) ( 27,406,120) - ( 28,876,883) ( 28,876,883) - التأمين عمليات  منمطلوب 

 11,298,944 11,298,944 - 2,975,820 2,975,820 - عمليات التأمين مطلوب إلى 
 ( 11,298,944) - ( 11,298,944) ( 2,975,820) - ( 2,975,820) عمليات المساهمين  منمطلوب 
 27,406,120 - 27,406,120 28,876,883 - 28,876,883 عمليات المساهمين  إلىمطلوب 

 ( 517,648) - ( 517,648) ( 2,632,259) - ( 2,632,259) تعويض نهاية الخدمة المدفوع 
 - - - ( 814) - ( 814) فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمين  

 ( 13,849,796) ( 13,849,796) - ( 12,464,548) ( 12,464,548) - الزكاة و ضريبة الدخل مدفوعة 
 ( 29,548,070) 48,424,887  ( 77,972,957) 89,670,956  ( 5,842,350) 95,513,306 الناتج من األنشطة التشغيلية  /صافي النقد )المستخدم في( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  ( 16
 

    قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
 

 )بالرياالت السعودية(  
 م 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  م 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

   

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

       : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 8,033,778 8,033,778 - 16,409,344 16,409,344   - صافي الحركة في االستثمارات 

 46,537,742 (60,603,003) 107,140,745 ( 96,000,000) ( 51,000,000) ( 45,000,000) ثابت ودائع بنكية طويلة األجل / ذات دخل صافي الحركة في  

 ( 650,000) - ( 650,000) ( 650,000)   - ( 650,000) ( 16تأجير مدفوع تحت المعيار الدولي رقم )
 ( 3,465,624) - ( 3,465,624) ( 4,554,518)   - ( 4,554,518) إضافات ممتلكات ومعدات 

 50,455,896 (52,569,225) 103,025,121 ( 84,795,174) ( 34,590,656) ( 50,204,518) األنشطة االستثمارية ) المستخدم في(   /  الناتج منصافي النقد 

       

 20,907,826 ( 4,144,338) 25,052,164 4,875,782 ( 40,433,006) 45,308,788 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 383,064,299 48,705,702 334,358,597 451,715,851 78,485,486 373,230,365 في حكمه في بداية الفترة النقد وما 

 403,972,125 44,561,364 359,410,761 456,591,633 38,052,480 418,539,153 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
       

       : المعامالت غير النقدية

 (531,149) (531,149) - (9,799,411) (9,799,411) - ستثمارات متاحة للبيعامن استبعاد  ة محققأرباح 

ستثمارات متاحة  ا من  في القيمة العادلة المحققة  رغي التغيرات 
 - للبيع 

27,989,986 27,989,986 

- 
(21,585) (21,585) 

 2,405,199 - 2,405,199 4,859,659 - 4,859,659 ( تزام الفائض المحول إلى حساب الفائض غير الموزع )ال

 3,044,417 - 3,044,417 6,712,259 - 6,712,259 فائض محول إلى حسابات العمالء 

       

 
 أرقام المقارنة  ( 17

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 الموجزة اعتماد المعلومات المالية األولية  ( 18
 

 هـ(1443ربيع األول  25 م الموفق ) 2021أكتوبر  31وجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد المعلومات المالية األولية الم     


