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القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة غیر المراجعة وتقریر الفحص لمراجعي الحسابات المستقلین 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

الصفحة  الفھرس 

١ تقریر الفحص لمراجعي الحسابات المستقلین 

٢ المختصرة قائمة المركز المالي األولیة الموحدة 

٣ الموحدة الموحدة المختصرة األولیة قائمة الدخل 

٤ قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة المختصرة 

٥قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة 

٦ قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة 

٣٩ – ٧ القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول  
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قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة  
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 
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. جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  ٢٣إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 )مراجعة( )غیر مراجعة(إیضاحات 

بآالف الریاالت السعودیة 

الموجودات 
١٢١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠ ودیعة نظامیة 

٢٬٩٦٨٢٬٧٧٤ دخل مستحق من الودیعة النظامیة 
١٨٥٬١٣٢١٩١٬٨٥١ ومعدات، صافي ممتلكات 

١٥٬٨٠٧٧٬٧٠٨ موجودات غیر ملموسة 
٦١٬١٧٥٦٢٬١٣٨ عقارات استثماریة 

٨٠٬٦٤٦٨٥٬٣١٩ استثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
٤٢٬٤٣١٬١٣٩٣٬٠١٨٬٥٦٦ استثمارات متاحة للبیع 

٥٣٬٤٩١٬٦١٤٣٬١٣٤٬٩٣٢ مرابحة  /ودائع مضاربة  
٦٧٣١٬٥٧١٦١٦٬٨٩٥ مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

١٥٬٣٨٢١٢٬٧٢٣ أقساط فائض خسارة مؤجلة 
١٢٥٬٢٨٧١٣٤٬٧٢٤ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

٨١٬٧٤٤٬٧٧٤١٬٩٦٢٬٥٧٠ حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
٨٣٢٣٬٨٦٨٢٨٩٬٧٨٤التأمین من احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا حصة معیدي 

٨٧٦٢٬٧٢٧٦٨٣٬٦٩٨ حصة معیدي التأمین من إجمالي األقساط غیر المكتسبة 
٣٢٬٩٥٧٬١٦٥٣٬٤٨٠٬٥٥٣ ذمم مدینة، صافي 

٦٢٬٩٦٨٢٬٣٩٧ إیرادات استثمار مستحقة 
٧٦١١٬٧٩٢٤٤٥٬٧٩٤ نقد وما في حكمھ 
١٣٬٧٢٩٬٠١٥١٤٬٢٥٧٬٤٢٦إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٢٧٣٬٤٤٢٢٥٢٬٠٨٦ توزیعات الفائض الدائنة    
١٤١٬٧٩٩١٣٤٬٩٩٠ التزامات المنافع المحددة    
٢٬٩٦٨٢٬٧٧٤ عائد دائن على الودیعة النظامیة    
٧٤٥٬٥٤٥١٬٥٧٠٬١٥٩مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى    
٤٠١٬٩٩٨-١٠ قروض قصیرة األجل    
٣٬٩٦٤٣٬٥٤٤ أنشطة تكافل   احتیاطي   
٨٢٬٢٢٠٬٥٠١٢٬٥١٦٬٦٥٢ إجمالي مطالبات تحت التسویة      
٨١٬٨٨٦٬٠٣٦١٬٥٤٩٬٣٥٠ احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا    
٨٣٤٬٦٥٨٥٢٬٤٠١ احتیاطي عجز أقساط التأمین    
٤٣٬٩١٧٣٧٬٥٣٨ دخل عمولة غیر مكتسب    
٨٤٬٤٠٨٬٣٦٠٤٬٣١٩٬٣٧٨ إجمالي أقساط غیر مكتسبة    
٥٣٦٬٤١٣٢٥٤٬٥٥٩ أرصدة معیدي التأمین الدائنة    
٨٬٧٠٧٦٬٤١١ توزیعات أرباح مستحقة    
٤٠٠٬٩٣٢٣٤٦٬٢٢٤ زكاة دائنة    

١٠٬٧٠٧٬٢٤٢١١٬٤٤٨٬٠٦٤ إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 
٩١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠ رأس المال    
١٣١٬١٤٤٬١٨٣١٬١٤٤٬١٨٣ احتیاطي نظامي    
١٣٤٬٧٧٨٨٩٬٥٣٦ احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات    
) ٢٠٬٢٦١() ٢٠٬٢٦١(إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة    
٥١٣٬٠٧٣٣٤٥٬٩٠٤ أرباح مبقاة    

٣٬٠٢١٬٧٧٣٢٬٨٠٩٬٣٦٢ إجمالي حقوق الملكیة 

١٣٬٧٢٩٬٠١٥١٤٬٢٥٧٬٤٢٦إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
 

١١ التزامات محتملة 

عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس 
 عضو مجلس إدارة 

 كرديخالد   ورعم
المالي   الرئیس التنفیذي

عبدالعزیز حسن البوق 
 الرئیس التنفیذي 
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عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس 
 عضو مجلس إدارة 

 كرديخالد و  رعم
 المالي   الرئیس التنفیذي

عبدالعزیز حسن البوق 
  الرئیس التنفیذي 

. المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  ٢٣إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

للثالثة أشھر  
المنتھیة في  

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠٢١

) مراجعةغیر ( 

للثالثة أشھر  
المنتھیة في  

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٠

)غیر مراجعة(

للتسعة أشھر  
المنتھیة في  

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠٢١

) غیر مراجعة( 

للتسعة أشھر  
المنتھیة في  

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٠

)غیر مراجعة(
بآالف الریاالت السعودیة 

 اإلیرادات 
١٬٨٦٤٬٧٠٥١٬٣١٩٬٨٨٩٧٬٠٥٠٬٤٧٨٦٬٣٦٢٬٤٢٣ المكتتبة إجمالي أقساط التأمین 
) ٧٦٬٣٤٤() ٦٤٬٦٠٦() ٩٬٩٣٦() ٩٬٠٢٤( محلي  -إعادة التأمین المسند 
) ٩٨٤٬٧٩٥() ١٬١٥٢٬٨٥٩() ٣١٥٬٣٧٧() ٣٩٢٬٥٥٨( دولي  -إعادة التأمین المسند 

) ٢٠٬٥٤١() ١٣٬٠٤٢() ٤٬٩٩٠() ٤٬٨٤٩( أقساط فائض الخسارة 
٥١٧٦٣٥٣٬١٧٤٣٬٥٩٠ إیرادات رسوم من التكافل  

١٬٤٥٨٬٧٩١٩٩٠٬٢٢١٥٬٨٢٣٬١٤٥٥٬٢٨٤٬٣٣٣ صافي األقساط المكتتبة
٤٥٬٤٣٥) ٨٨٬٩٨٢(٥٨٢٬٠٠٤٧٨٩٬٣٨٢ التغیرات في إجمالي األقساط غیر المكتسبة 

) ٧٥٬٨٣٨(٧٩٬٠٢٩) ٥٣٬٢٤٨() ١٨٬٦٥٤(المكتسبة التغیرات في حصة معیدي التأمین من إجمالي األقساط غیر 
٢٬٠٢٢٬١٤١١٬٧٢٦٬٣٥٥٥٬٨١٣٬١٩٢٥٬٢٥٣٬٩٣٠ صافي األقساط المكتسبة 
٣٤٬٠٢٧٣١٬٣٧٦٩٧٬٢٥٣٨٦٬٣٤١ عموالت إعادة التأمین  
١٬١٧٧٥٥٤٤٬٧١٩٦٬٤١٨ إیرادات اكتتاب أخرى 

٢٬٠٥٧٬٣٤٥١٬٧٥٨٬٢٨٥٥٬٩١٥٬١٦٤٥٬٣٤٦٬٦٨٩ إجمالي اإلیرادات 

 تكالیف ومصروفات االكتتاب 
١٬٧٤٦٬٨٨٥١٬٧٩٣٬٥٩٢٤٬٩٤١٬٨٨٩٥٬١٩٥٬٨٨٢ إجمالي المطالبات المدفوعة  

٣٬٠٣٧١٬١٧٥٥٬٣٣٦٥٨٬٣٨٠ مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
) ٩٧٦٬٦٤٩() ٢٩٤٬٢١١() ٢٨٤٬٣٠٧() ١٨٦٬٩٨٣( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
١٬٥٦٢٬٩٣٩١٬٥١٠٬٤٦٠٤٬٦٥٣٬٠١٤٤٬٢٧٧٬٦١٣صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
) ١٬٢١٥٬٠٣٧() ٢٩٦٬١٥١() ٣٩٤٬٧٦٢(٣٢٬٩٤٥ التغیرات في إجمالي المطالبات تحت التسویة 

١٩٬٤٦٣٣٩٧٬٢٢٥٢١٧٬٧٩٦١٬١٨٧٬٥٤٠إجمالي المطالبات تحت التسویة التغیرات في حصة معیدي التأمین من 
) ٤١٦٬٨٢٣(٣٣٦٬٦٨٦) ٦٣٬٧١٨(٧٨٬٢٦٨التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبلّغ عنھا 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ  
٤٦٬٤٠٨) ٣٤٬٠٨٤(٧٬١٩١) ١٤٬٦١٠(عنھا    

١٥٨٬٧٣٤) ١٧٬٧٤٣() ٤٧٬٦٠١() ٦٬٥٠٩( التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین
١٬٦٧٢٬٤٩٦١٬٤٠٨٬٧٩٥٤٬٨٥٩٬٥١٨٤٬٠٣٨٬٤٣٥صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة 

) ٦٥٠(٤٢٠) ٢١٠(٤٥ التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل 
٨٣٬٥٥٥٩٠٬٠٩٧٢٤٩٬٩٥٩٢٨٥٬٨٣٦ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 

٢٤٬٥٦٨١٧٬٠٨٤٨٩٬٧٩٤١٠٨٬٢٣٠ مصروفات اكتتاب أخرى 
١٩٬٨٢٤٩٬٢٩٢٣٥٬٣٩١١٣٣٬٧٠٩ توزیعات حصة التأمین 

١٬٨٠٠٬٤٨٨١٬٥٢٥٬٠٥٨٥٬٢٣٥٬٠٨٢٤٬٥٦٥٬٥٦٠ إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 

٢٥٦٬٨٥٧٢٣٣٬٢٢٧٦٨٠٬٠٨٢٧٨١٬١٢٩صافي دخل االكتتاب 

إیرادات تشغیلیة أخرى) / مصروفات(
) ٤٣٠٬٧٠٩() ٥٤٤٬٤٧٠() ١٣٢٬٢١٤() ٢١٤٬٢٥٧(مصروفات عمومیة وإداریة 

) ٥٢٬١٧٧((˾˺́̀)) ١٩٬٥٦٧((̂̂˾˺˺)دیون مشكوك في تحصیلھا  مخصص
٦٤٬٠٤٨٣٨٬٢٥٦٢٢٣٬٧٥٢١٣٦٬٢٦٩ دخل استثمار، بالصافي 

الحصة في الربح من االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة  
٣٬٥٣٦٣٬١٨٩١٠٬١٧٤١٠٬٩١٩حقوق الملكیة، صافي     

) ٤٬٨١٢(--- االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع 
١١٬٠٩٥) ١٬٠٩٠(٢٬٠٧٤) ٣٬٣٧٢( إیرادات أخرى، صافي )/مصروفات(

) ٣٢٩٬٤١٥((̂˽˽̂˺˼)) ١٠٨٬٢٦٢((˽˽˿˺˿˺) إجمالي المصروفات التشغیلیة األخرى
٩٥٬٢١٣١٢٤٬٩٦٥٣٦٠٬٦٣٣٤٥١٬٧١٤ صافي الربح قبل التخصیص والزكاة 

) ٤٢٬٧٥٠((̂̀̀˼˻)) ١١٬١٦٧((˾˹˼˾) صافي الربح العائد إلى عملیات التأمین  
٨٩٬٩٠٨١١٣٬٧٩٨٣٣٦٬٦٥٦٤٠٨٬٩٦٤ صافي الربح العائد إلى المساھمین قبل الزكاة 

) ٥٩٬٣٨٧() ٦٩٬٤٨٧() ١٩٬٢٦٥() ٢٥٬٥٣٩( الزكاة  
٦٤٬٣٦٩٩٤٬٥٣٣٢٦٧٬١٦٩٣٤٩٬٥٧٧ العائد إلى المساھمین بعد الزكاة صافي الربح  
 ربحیة السھم 

   ٢٫٨٠  ٠٫٥١٠٫٧٦٢٫١٤) باللایر السعودي(ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
 ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة 
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 ) غیر مراجعة(قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة المختصرة 
م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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. جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  ٢٣إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

إیضاحات 

للثالثة أشھر  
المنتھیة في 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢١

) غیر مراجعة (

للثالثة أشھر  
المنتھیة في

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠٢٠

) غیر مراجعة(

للتسعة أشھر  
المنتھیة في 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢١

) غیر مراجعة (

للتسعة أشھر  
المنتھیة في

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠٢٠

) غیر مراجعة(
السعودیةبآالف الریاالت 

٦٤٬٣٦٩٩٤٬٥٣٣٢٦٧٬١٦٩٣٤٩٬٥٧٧صافي الربح العائد إلى المساھمین بعد الزكاة 

 : الدخل الشامل اآلخر  
سیعاد تحویلھا مرة أخرى إلى قائمة الدخل األولیة  

 :الموحدة المختصرة في فترات الحقة
 :  استثمارات متاحة للبیع

) ١٥٣٬٦٩١(١١٤٬٧٧٤١١٦٬٣٦٠) ٩٠٬٧٨٩(٤ صافي التغیر في القیمة العادلة   -
على قائمة الدخل   تحویلھاصافي المبالغ المعاد  -

٩٬٣٢٩) ٦٩٬٩٦١(٤٨٬١٢٦٤٬٢٤٨األولیة الموحدة المختصرة 
الدخل الشامل اآلخر  )/ الخسارة(الحصة من  

 لالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة  
)١٬٤١٧() ١٬١٥٧(١٬٩٨٠) ١٤٤( حقوق الملكیة     

٢١٥٬٥٣٥٣١٢٬٤١١٢٠٣٬٧٩٨) ١٨٬٤٣٨( الدخل الشامل للفترة )/الخسارة(إجمالي 
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة  
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

���˾��

رأس المال إیضاحات 
االحتیاطي  

النظامي 

احتیاطي  
العادلة  القیمة 

لالستثمارات 
إعادة قیاس التزامات  

  اإلجماليالمبقاة  األرباحالمنافع المحددة 
بآالف الریاالت السعودیة 

٣١٬٢٤٠٢٬٤٩٩٬٦٨٩) ١٤٬٥٤٠(١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬٠٦٥٬٥١٧١٦٧٬٤٧٢مراجع  -م ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في 

: إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣٤٩٬٥٧٧٣٤٩٬٥٧٧---- الفترة العائد إلى المساھمین بعد الزكاة صافي ربح 

) ١٥٣٬٦٩١(--) ١٥٣٬٦٩١(--٤ صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع 
٩٬٣٢٩--٩٬٣٢٩--٤على قائمة الدخل األولیة الموحدة المختصرة لالستثمارات المتاحة للبیع  تحویلھاصافي المبالغ المعاد  

) ١٬٤١٧(--) ١٬٤١٧(-- الحصة من الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  
٣٤٩٬٥٧٧٢٠٣٬٧٩٨-) ١٤٥٬٧٧٩(-- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٣٨٠٬٨١٧٢٬٧٠٣٬٤٨٧) ١٤٬٥٤٠(١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬٠٦٥٬٥١٧٢١٬٦٩٣ غیر مراجع -م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الرصید في 

٣٤٥٬٩٠٤٢٬٨٠٩٬٣٦٢) ٢٠٬٢٦١(١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬١٤٤٬١٨٣٨٩٬٥٣٦ مراجع -م ٢٠٢١ینایر  ١الرصید في 

: إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢٦٧٬١٦٩٢٦٧٬١٦٩---- صافي ربح الفترة العائد إلى المساھمین بعد الزكاة 

١١٦٬٣٦٠--١١٦٬٣٦٠--٤ القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع صافي التغیر في 
) ٦٩٬٩٦١(--) ٦٩٬٩٦١(--٤على قائمة الدخل األولیة الموحدة المختصرة لالستثمارات المتاحة للبیع  تحویلھاصافي المبالغ المعاد  

) ١٬١٥٧(--) ١٬١٥٧(-- الحصة من الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  
٢٦٧٬١٦٩٣١٢٬٤١١-٤٥٬٢٤٢-- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

) ١٠٠٬٠٠٠() ١٠٠٬٠٠٠(---- توزیعات أرباح 
٥١٣٬٠٧٣٣٬٠٢١٬٧٧٣) ٢٠٬٢٦١(١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬١٤٤٬١٨٣١٣٤٬٧٧٨ غیر مراجع -م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصید في 
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)  غیر مراجعة(قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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. القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ٢٣إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

إیضاحات

للتسعة أشھر المنتھیة في 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 ) غیر مراجعة(

للتسعة أشھر المنتھیة في  
 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

 ) غیر مراجعة(
بآالف الریاالت السعودیة

 : األنشطة التشغیلیة
٣٦٠٬٦٣٣٤٥١٬٧١٤صافي الربح قبل التخصیص والزكاة 

 : تسویات للبنود غیر النقدیة
١١٬٤١١٢٤٬٠٨٢ استھالك 

٣٬٧٦٧٨٣٦ إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٧٬٨١٥٥٢٬١٧٧ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 

٤٬٥١٧)٦٩٬٩٦١(الخسارة من بیع استثمارات متاحة للبیع )/الربح(
٤٬٨١٢- االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

٣٬٧٤٨٣٧١تكلفة تمویلیة
) ١٠٬٩١٩()١٠٬١٧٤(الحصة في الربح من االستثمارات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي

٢١٬٠٩٦١٦٬٠٢٣ مخصص التزامات المنافع المحددة
٣٢٨٬٣٣٥٥٤٣٬٦١٣

:التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
) ٤٥٦٬٠٦٣() ١١٤٬٦٧٦( مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

) ٣٬١٧٦()٢٬٦٥٩( أقساط فائض خسارة مؤجلة 
) ١٨٬٤٥٠(٩٬٤٣٧ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

٢١٧٬٧٩٦١٬١٨٧٬٥٤٠ حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
٤٦٬٤٠٨)٣٤٬٠٨٤(حصة معیدي التأمین من احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

٧٥٬٨٣٨)٧٩٬٠٢٩( حصة معیدي التأمین من إجمالي األقساط غیر المكتسبة
) ١٬١٤٩٬٢١٩(٥١٥٬٥٧٣ ذمم مدینة، صافي 

) ٣٦٢٬٢٦٠(٢٨١٬٨٥٤ أرصدة معیدي التأمین الدائنة
) ٤٥٬٤٣٥(٨٨٬٩٨٢ إجمالي أقساط غیر مكتسبة

) ٨٬٨٩٩(٦٬٣٧٩ دخل عمولة غیر مكتسب 
) ١٬٢١٥٬٠٣٧() ٢٩٦٬١٥١( مطالبات تحت التسویةإجمالي  

) ٤١٦٬٨٢٣(٣٣٦٬٦٨٦ احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا
١٥٨٬٧٣٤)١٧٬٧٤٣( احتیاطي عجز أقساط التأمین 

) ٦٥٠(٤٢٠ أنشطة تكافل  احتیاطي
٥٩٥٬١٩١) ٨٢٤٬٦١٤( مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

١٬٠٦٨٬٦٨٨(٤١٦٬٥٠٦ (
-)٥٬٧٤٦(تكالیف تمویل مدفوعة     

) ٩٬٤١٤()١٤٬٢٨٧( المدفوع من التزامات المنافع المحددة 
) ٢٠٬٠٠٠()٢٬٦٢١( فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمین خالل الفترة

) ٧٬٢١٦()١٤٬٧٧٩( زكاة مدفوعة خالل الفترة 
) ١٬١٠٥٬٣١٨(٣٧٩٬٠٧٣األنشطة التشغیلیة) المستخدم في(/الناتج منصافي النقد 

 : األنشطة االستثماریة
١٬٥٥١٬٢٣٩١٬٤٨٦٬٥٥٠ المتحصل من بیع استثمارات متاحة للبیع

) ٢٬٠١٠٬٦٧٥() ٨٤٧٬٤٥٢( شراء استثمارات متاحة للبیع 
٤٬٠١٥٬٠٥٦٧٬٧١٨٬٢٤٥ المرابحة  /المتحصل من استحقاق ودائع المضاربة 

) ٧٬١٦٥٬٥٤٦() ٤٬٣٧١٬٧٣٨( المرابحة   /إیداع في ودائع المضاربة 
) ٨٨٬٢١٧()٦٠٬٥٧١( إیرادات استثمار مستحقة 

١٣٬٦٩٠٢٠٬٢٤١ توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زمیلة  
) ١٨٬٨٤٦()٣٬٧٢٩( شراء ممتلكات ومعدات 

) ٤٬٤٨٨()١١٬٨٦٦( شراء موجودات غیر ملموسة 
) ٦٢٬٧٣٦(٢٨٤٬٦٢٩األنشطة االستثماریة ) المستخدم في(/صافي النقد الناتج من

 : التمویلیةاألنشطة 
٤٠٠٬٠٠٠- متحصالت من قروض قصیرة األجل 

-) ٤٠٠٬٠٠٠( المسدد من قروض قصیرة األجل
-)٩٧٬٧٠٤( توزیعات األرباح المدفوعة

٤٠٠٬٠٠٠) ٤٩٧٬٧٠٤(الناتج من األنشطة التمویلیة)/المستخدم في(صافي النقد 

) ٧٦٨٬٠٥٤(١٦٥٬٩٩٨ خالل الفترةصافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
٤٤٥٬٧٩٤١٬٣٠٦٬٥٥٠ نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

٦١١٬٧٩٢٥٣٨٬٤٩٦ نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
 : معلومات إضافیة غیر نقدیة

) ١٤٤٬٣٦٢(٤٦٬٣٩٩ صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع 
) ١٬٤١٧( )١٬١٥٧(حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
إعادة التصنیف إلى استثمارات متاحة للبیع من استثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق  

١٠٬٢٥٠-٤الملكیة  
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)   یتبع) (غیر مراجعة(إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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عام  .١

شركة مساھمة سعودیة تأسست في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم  ھي  ")  الشركة("شركة التعاونیة للتأمین  إن  
إن عنوان المركز الرئیسي  .  ١٠١٠٠٦١٦٩٥التجاري رقم  بموجب السجل  )  م١٩٨٦ینایر    ١٨الموافق  (ھـ  ١٤٠٦جمادى األولى    ٨وُسجلت بتاریخ    ٥/م

 . ، المملكة العربیة السعودیة ١١٦٣٢الریاض  - ٨٦٩٥٩حي الربیع، ص ب )  التخصصي( طریق الثمامة : للشركة ھو

یتمثل النشاط  .  التأمین والوكاالت یتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني وكل ما یتعلق بھذه األعمال التي تشتمل على أنشطة إعادة  
ة وتأمین الرئیسي للشركة في تقدیم خدمات التأمین الصحي وتأمین السیارات والتأمین البحري والتأمین ضد الحرائق والتأمین الھندسي وتأمین الطاق 

 . الطیران وتأمین التكافل والتأمین على الممتلكات والتأمین ضد الحوادث 

بموجب المرسوم  )  نظام التأمین(، تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني  )ھـ١٤٢٤جمادى اآلخرة    ٢الموافق  (م  ٢٠٠٣یولیو    ٣١بتاریخ  
المعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي  (، أصدر البنك المركزي السعودي  )م٢٠٠٤دیسمبر    ١الموافق  (ھـ  ١٤٢٥شوال    ١٨وفي  ).  ٣٢/م (الملكي رقم  

لجھة الرئیسیة المسؤولة عن تطبیق وإدارة نظام التأمین ولوائحھ التنفیذیة، ترخیصاً للشركة لممارسة أعمال التأمین في المملكة  باعتباره ا)  السعودي 
 . العربیة السعودیة 

بحیث منحت  م بتعدیل عقد تأسیسھا  ٢٠٠٤ینایر    ٢٠وقد قامت الشركة في  .  وتدیر الشركة األعمال وتقدم التمویل لعملیات التأمین كما ھو مطلوب 
 .الصالحیة لمجلس اإلدارة لتحدید الطریقة التي یتم بموجبھا التصرف في فائض عملیات التأمین

م حسب الالئحة التنفیذیة الصادرة عن البنك المركزي السعودي  ٢٠٠٤مارس    ٢٠وقد اعتمد مجلس اإلدارة توزیع فائض عملیات التأمین السنوي بتاریخ  
وسیتم  .  على حاملي وثائق التأمین  ٪ ١٠من فائض عملیات التأمین السنوي وتوزیع النسبة المتبقیة البالغة    ٪٩٠بة  وذلك بحصول المساھمین على نس

 . تحویل أي عجز ناتج عن عملیات التأمین إلى عملیات المساھمین بالكامل

.  الزمیلة التالیة والشركات إن الشركة لدیھا الشركة التابعة و 

اسم الشركة  
 الشركة الزمیلة /التابعة 

رقم السجل  
 التجاري 

تاریخ السجل  
 التجاري 

حصة  
 الملكیة 

نھایة السنة  
 المالیة 

 األنشطة الرئیسیة  

 الشركة التابعة   
تطویر الحلول القائمة على التكنولوجیا  دیسمبر ٣١٪ ١٠٠م ٢٠٢٠یولیو  ٢١ ١٠١٠٦٤٤٠٥٧شركة تیجان الخلیج

االستشاریة ألعمال التأمین وتقدیم الخدمات 
وقد بدأت الشركة  .  والرعایة الصحیة 

.  م٢٠٢٠عملیاتھا التجاریة في أغسطس 
كما سیتم إعداد القوائم المالیة األولى  

دیسمبر   ٣١للشركة للسنة التي تنتھي في 
 .م٢٠٢١

 شركات زمیلة   

التأمین على جمیع المركبات التي تمر عبر  دیسمبر ٣١٪ ٥٠م١٩٨٦مایو  ١١٢-١٧٣٣٧شركة التأمین المتحدة   
جسر الملك فھد وفقاً لقانون شركات التأمین 

 .البحریني

 
تطبیق وصیل مزود  

 الخدمة المحدود 
الربط القائم على اإلنترنت وخدمات  دیسمبر ٣١٪ ٤٥م٢٠٠٣أبریل  ١٥ ١٠١٠١٨٦٥٥٨

اإللكترونیة  المعلومات وإمكانیات التجارة 
 . بین الشركات لسوق التأمین الصحي 

").  المجموعة"یشار إلیھما معاً بـ  (التابعة لھا  ةوحدة المختصرة من الشركة والشركتتكون ھذه القوائم المالیة األولیة الم 
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 أسس اإلعداد  .٢
 

 بیان االلتزام  ) أ(
 

التقریر  ) "٣٤(م وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠المنتھیة في    للفترةتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة كما في  
المعاییر (" عین والمحاسبین  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراج"  المالي األولي

 . ووفقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة ونظام الشركة األساسي") الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
 

ومع ذلك، تصنف األرصدة التالیة  .  متداولةغیر    /ال یتم عرض قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة باستخدام التصنیف إلى بنود متداولة  
المستحق من ودیعة نظامیة،  :  بصفة عامة كغیر متداولة  النظامیة، والدخل  الملموسة، والعقارات  والممتلكات  الودیعة  والمعدات ، والموجودات غیر 

حة للبیع، والتزامات المنافع المحددة، والعائد المستحق  االستثماریة، واالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، واالستثمارات المتا
 . ویتم تصنیف جمیع البنود األخرى للقوائم المالیة على أنھا متداولة . من ودیعة نظامیة

 
وفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، تحتفظ  .  تقوم الشركة بعرض قائمة مركزھا المالي الموحدة بالترتیب حسب درجة السیولة 

یتم تسجیل  ).  ٢٠إیضاح  (الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین وتعرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لذلك 
ویتم تحدید أساس توزیع المصروفات المتعلقة  .  ط في الحسابات الخاصة بذلك النشاطالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الخاصة بكل نشا

 . بالعملیات المشتركة واعتمادھا من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة 
 

وحدة المختصرة  تم عرض قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة وقائمة الدخل األولیة الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل األولیة الم
حول القوائم المالیة األولیة    ٢٠وقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین المعروضة في اإلیضاح رقم  

ك المركزي السعودي وھي غیر مطلوبة  الموحدة المختصرة كمعلومات مالیة إضافیة وذلك التزاماً بمتطلبات وتوجیھات الالئحة التنفیذیة الصادرة من البن 
وتتطلب الالئحة التنفیذیة الصادرة من البنك المركزي السعودي الفصل  .  بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة

وعلیھ، فإن قائمة المركز المالي األولیة الموحدة  .  ھمینالواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات لعملیات التأمین وعملیات المسا
لموحدة المختصرة  المختصرة وقائمة الدخل األولیة الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدیة األولیة ا

عكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات والدخل الشامل أو الخسائر  المعدة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین المشار إلیھا أعاله، ت 
 . من العملیات المعنیة

 
كة العربیة السعودیة،  عند إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة على مستوى المجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في الممل

ویتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر .  أرصدة ومعامالت عملیات التأمین مع تلك المتعلقة بعملیات المساھمینیتم دمج  
واألحداث  إن السیاسات المحاسبیة المطبقة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت  .  المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج

 . المشابھة في ظروف مماثلة 
 

جنباً إلى جنب مع  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم قراءتھا  
عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باللایر السعودي  یتم  .  م٢٠٢٠دیسمبر    ٣١القوائم المالیة الموحدة السنویة كما في وللسنة المنتھیة في  

 .كما یتم تقریب جمیع المعلومات المالیة المعروضة باللایر السعودي ألقرب ألف، مالم یذكر خالف ذلك. الذي یمثل أیًضا عملة النشاط للمجموعة
 

 ً  لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع، واالستثمارات  یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا
إلى طرق التقییم في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة والتي یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة، والتزامات المنافع المحددة استناداً  

 .  االكتواري
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ) ب
 

جلة واإلفصاح  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة استخدام التقدیرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المس 
.  الموحدة المختصرة ومبالغ اإلیرادات والمصروفات المدرجة خالل السنة   عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة األولیة

كن أن تختلف  وبالرغم من أن إعداد ھذه التقدیرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یم
 .  عن ھذه التقدیرات

 
مستمر باالستناد على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، بما فیھا التوقعات لألحداث المستقبلیة والتي یتوقع بأن تكون   یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل 

 . معقولة حسب الظروف 
 

الخاصة بالشركة    یةعند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، كانت األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسب 
 .م٢٠٢٠دیسمبر   ٣١والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالیة الموحدة السنویة كما في وللسنة المنتھیة في 
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 ) یتبع (األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ) ب
 

 : وفیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 

 تقدیر المطلوبات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین  . ١
ة في  المطلوبات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة للشركة نظراً لمستوى الموضوعی یعد تقدیر  

د التي یجب أخذھا  وھناك العدید من مصادر عدم التأك.   تقدیر مدى تأثیر المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا والتي ما تزال نتیجتھا النھائیة غیر مؤكدة 
ینبغي إعداد تقدیرات في نھایة فترة التقریر لكل من التكلفة  .  في االعتبار عند تقدیر المطلوبات التي ستدفعھا الشركة في النھایة مقابل ھذه المطالبات

وتُقدر المطلوبات الناتجة عن المطالبات المعلنة  . عنھاالنھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا وللتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغیر المبلغ  
ویجري في نھایة كل فترة تقریر إعادة تقییم تقدیرات المطالبات للسنة السابقة  .  غیر المدفوعة باستخدام مدخالت التقییمات للقضایا الفردیة المعلنة للشركة

 . للتأكد من مدى كفایتھا ویتم إجراء التغییرات على المخصص
 

المؤمن علیھ  مخصص المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا تقدیراً للمطالبات التي یتوقع اإلبالغ عنھا بعد تاریخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث    ویعد
وكذلك المطالبات المتكبدة إن األسلوب الرئیسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنھا  .  الذي وقع قبل تاریخ قائمة المركز المالي

 . غیر المبلغ عنھا یتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلیة
 

البات  المطقامت الشركة بتعیین خبیر اكتواري مؤھل یساعد في عملیة الفحص وتقدیم التوصیات فیما یتعلق بالمطالبات النھائیة المتوقعة واحتیاطیات  
وقد استخدم  .  وسجلت الشركة االحتیاطیات بناًء على توصیة الخبیر االكتواري المعین وھو خارجي ومستقل عن الشركة في الوقت الحالي.  المرتبطة بھا

الُمعین عدة طرق لتحدید ھذه المطالبات  فیرغسون    -بورنھیترویُستخدم نطاق واسع من الطرق مثل طریقة شین الدر و طریقة  .  الخبیر االكتواري 
كما استخدم االكتواري أسلوب التجزئة في تحلیل التكلفة لكل عضو  .  وطریقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبیر االكتواري لتحدید ھذه المخصصات

ة وغیر الضمنیة تتعلق  وتنطوي تحت كل طریقة من ھذه الطرق األساسیة مجموعة من االفتراضات الضمنی .  لكل سنة بخصوص أعمال التأمین الصحي
 . بمبلغ التسویة وأنماط تسویة المطالبات

 
والتي تستند إلى نسبة الخسارة المجمعة  .  إن تقدیر عجز أقساط التأمین یتأثر بشكل كبیر بعدد من االفتراضات التي تتعلق باألحداث والظروف المستقبلیة

وللوصول إلى نسبة الخسارة المجمعة المتوقعة، یأخذ الخبیر االكتواري  .  أمین المكتتبةالمتوقعة للجزء غیر المنتھي من المخاطر المرتبطة بوثائق الت 
المكتسب من    الخارجي المعین للشركة الفریق االكتواري للشركة في االعتبار العالقة بین المطالبات وأقساط التأمین والمتوقع تطبیقھا على الجزء غیر

 . ة ودرجة التأكد في نھایة الفترة المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك حاجة لتكوین احتیاطي عجز في أقساط التأمینالمخاطر المرتبطة بوثائق التأمین المكتتب 
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع  . ٢
في القیمة العادلة للموجودات المالیة    تقوم الشركة بتحدید االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو دائم

شھراً    ١٢بالنسبة لصنادیق األسھم االستثمار، تعد فترة  .  إن تحدید ما إذا كان االنخفاض دائماً أو جوھریاً یتطلب استخدام أحكام .  المتاحة للبیع عن التكلفة
وعند القیام بھذا الحكم، تجري الشركة أیضا  .  من التكلفة األصلیة جوھریاً وفقاً لسیاسة الشركة  ٪ ٣٠فما فوق انخفاضاً دائماً ویعتبر االنخفاض بنسبة  

قطاعات والتغیرات في التقنیة  تقییماً لعد أمور أخرى من بینھا أخرى التقلبات العادیة في سعر السھم والوضع المالي للمستثمر فیھا وأداء الصناعة وال
تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بمراجعة السندات الخاصة بھا والمصنفة كمتاحة للبیع لتقییم ما إذا  . والتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة والتمویلیة

 .كانت قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا
 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة  . ٣
ً یتم تكوین مخصص   على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ   لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیالً موضوعیا

ز  وتعد الصعوبات المالیة الھامة التي تواجھ المدین واحتمالیة إفالسھ أو إعادة ھیكلتھ مالیاً وكذلك العج.  المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة
 . والتأخر في السداد من المؤشرات على االنخفاض في قیمة الذمم المدینة 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  . ٤

یتم تقدیر القیمة العادلة  .  تستند القیم العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع إلى األسعار المعروضة لألوراق المالیة القابلة للتسویق أو القیم العادلة المقدرة
 . المحملة بعمولة استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدالت العمولة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر متماثلة  للبنود

 
وفي  .  ر معلنةویتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة باستخدام مجموعة متنوعة من أسالیب التقییم عند عدم وجود سوق نشطة أو عند عدم وجود أسعا

الحسابیة النماذج  باستخدام  أو  مماثلة  مالیة  بأدوات  یتعلق  فیما  للمالحظة  القابلة  البیانات  العادلة من  القیم  تُقدر  الحاالت،  توفر  .  ھذه  ووفي حالة عدم 
لتحدید  )  مثل النماذج الحسابیة (قییم  وفي حالة استخدام أسالیب الت .  المدخالت القابلة للمالحظة في السوق، فیتم تقدیرھا استناداً إلى االفتراضات المالئمة

 ً یتم المصادقة على كافة طرق التسعیر قبل استخدامھا، ویتم معایرتھا للتأكد بأن المخرجات تعكس  .  القیمة العادلة، فإنھ یتم تفعیلھا، والتحقق منھا دوریا
ة القابلة للمالحظة فقط، ومع ذلك، فإن المجاالت مثل مخاطر االئتمان وبقدر المستطاع، تستخدم النماذج الحسابی .  البیانات الفعلیة وأسعار السوق المقارنة

لمعلومات    ١٦راجع إیضاح  .  والتقلبات واالرتباطات تتطلب من اإلدارة إجراء تقدیرات)  مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة ومخاطر الطرف اآلخر (
 .  عن القیمة العادلة لألدوات المالیة
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 ومجلس الضمان الصحي التعاوني على االحتیاطیات الفنیة ١٩-تأثیر كوفید . ٥
x   یمثل جائحة نظراً النتشاره السریع في جمیع )  ١٩  - كوفید  (م أن تفشي فیروس كورونا ٢٠٢٠مارس    ١١أعلنت منظمة الصحة العالمیة في

السعودیة.  العالم أنحاء   العربیة  المملكة  ذلك  في  بما  الخلیجي  التعاون  دول مجلس  الفیروس كذلك على منطقة  تفشي ھذا  أثر  اتخذت  .  وقد 
حیث نفذت المملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص إغالقاً للحدود،  . الحكومات على مستوى العالم خطوات الحتواء انتشار الفیروس 

 . جل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى المملكة وأصدرت توجیھات من أ 
 

x  تعطل األسواق العالمیة حیث شھدت العدید من المناطق الجغرافیة موجات متعددة من العدوى  ") ١٩-كوفید("ال تزال جائحة فیروس كورونا
خالل إجراءات احترازیة صارمة مثل فرض قیود على السفر وعملیات  على الرغم من أنھا كانت قد سیطرت سابقاً على تفشي الفیروس من  

ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس  .  اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة 
 . م٢٠٢١أكتوبر  ١٧ عالوة على ذلك، تم تخفیف متطلبات التباعد االجتماعي اعتباراً من. حتى اآلن

 
x كما ھو الحال مع أي  .  في مجال أعمال التأمین الصحي والتأمین على السیارات كما ھو مبین أدناه  ١٩-وظھر التأثیر الرئیسي لجائحة كوفید

الجائحة، وبالتالي،    تقدیر، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى األحكام الھامة والتطور السریع للوضع وعدم التأكد المحیطة بمدة وشدة
ویعد تأثیر ھذه البیئة االقتصادیة غیر المؤكدة أمراً اجتھادیاً، وستستمر الشركة بإجراء إعادة تقییم .  قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة 

 . وضعھا ومدى التأثیر المرتبط بتلك الجائحة على أساس منتظم
 

 االحتیاطیات الفنیة للتأمین الصحي 
  إلى تقییم اإلدارة، ترى اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكالیف العالج الطبي لكل من المواطنین السعودیین والمقیمین قد ساعد في الحد  استناداً 

تأثیر غیر مواتٍ  أي  المبلغ عنھا  .  من  الطبیة  المطالبات  في  انخفاضاً  اإلغالق  فترة  أثناء  الشركة  العالج  (وقد شھدت  بشكل رئیسي مطالبات 
م ارتفاعاً ٢٠٢٠یونیو    ٢١ومع ذلك، فقد شھدت الشركة عقب رفع اإلغالق منذ  .  نتج عنھ انخفاضاً في تجربة المطالبات)  االختیاریة وغیر المزمنة 
 . ى مع توقعات إدارة الشركة فیما یتعلق بالتأخیر في معالجتھافي المطالبات بما یتماش

 
بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار ذات الصلة بتنفیذ   ٨٩٥م التعمیم رقم  ٢٠٢٠دیسمبر    ١٧أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني في  

صدار فاتورة لشركات التأمین عن المطالبات المتكبدة عن وستتمكن المنشآت الحكومیة اآلن، من خالل اتباع ھذه اإلجراءات، من إ .  ١١المادة  
ووفقاً لتعلیمات مجلس الضمان الصحي التعاوني، ستشمل البروتوكوالت واإلجراءات الجدیدة جمیع .  بعض عناصر من الجھات المؤمن علیھا

ینایر    ١میع الوثائق الساریة المفعول اعتباراً من  كما سیشمل جمیع حاالت الطوارئ لج.  م٢٠٢١ینایر    ١الوثائق الجدیدة والمجددة اعتباراً من  
 .م٢٠٢١

 

 االحتیاطیات الفنیة لتأمین السیارات 
برقم  ٢٠٢٠مایو    ٨، فقد أصدر البنك المركزي السعودي بتاریخ  ١٩-في مواجھة جائحة كوفید  إلى جمیع شركات  ")  التعمیم("  ١٨٩م تعمیماً 

وقد أوعز التعمیم لشركات التأمین، من جملة أمور أخرى، بتمدید فترة سریان جمیع الوثائق الحالیة  .  السعودیةالتأمین العاملة في المملكة العربیة 
السیارات    للتأمین على السیارات بالتجزئة لمدة شھرین إضافیین باإلضافة إلى توفیر تغطیة إضافیة لمدة شھرین لجمیع الوثائق الجدیدة للتأمین على

 . واحد من ذلك التعمیم بالتجزئة في غضون شھر 
 

شھرین   كما ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبیر االكتواري المعین، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلیة وتبین لھا أن الشركة تعتبر أن تمدید
استناداً إلى المطالبات المتوقعة  في الوثائق القائمة للتأمین على السیارات ھو كوثائق جدیدة وأنھا تسجل احتیاطي عجز أقساط التأمین، إن وجد  

أجرى الخبیر االكتواري للشركة اختبار كفایة المطلوبات باستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة بموجب عقود  .  لمدة شھرین ممتدة
سبتمبر   ٣٠اطي عجز أقساط تامین كما في  التأمین على مستوى مجزأ ألعمال التأمین على السیارات ولم یتم تسجیل أي مطلوبات إضافیة كاحتی 

 .م٢٠٢١
 

شھراً وفقاً للسیاسة المحاسبیة   ١٤وبالنسبة لوثائق التأمین المكتتبة الجدیدة وفقاً للتعمیم أعاله، فیتم اكتساب أقساط التأمین خالل فترة التغطیة، أي 
 .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ي أقساط التأمین المكتسبة كما في لیس ھناك أي تأثیر جوھري ناجم عن التمدید لمدة شھرین ف. الخاصة بالشركة

 

م، وبالتالي لن یكون ھناك أي تأثیر الحق ناجم عن التمدید لمدة شھرین ٢٠٢١انتھت صالحیة وثائق التأمین الممتدة خالل الربع الثالث من سنة  
 . على أداء أعمال التأمین على السیارات في المستقبل 

 

 األخرى الموجودات المالیة 
على الموجودات المالیة، فقد أجرت الشركة تقییماً وفقاً لسیاستھا المحاسبیة لتحدید ما إذا كان   ١٩-لمواجھة أي تأثیر محتمل ناجم عن جائحة كوفید

دات المالیة  بالنسبة للموجو.  ھناك دلیالً موضوعیاً على وجود أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا
أن یدخل    للدیون، فتشتمل ھذه على عوامل التقییم مثل صعوبات مالیة ھامة تواجھ الُمصدرین أو المدینین، والعجز أو التأخر في السداد، واحتمالیة

بیع، فقد أجرت الشركة  في حالة األسھم المصنفة كاألسھم المتاحة لل.  الُمصدر أو المدین في حالة إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وغیر ذلك
 .تقییماً لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو دائم في القیمة العادلة للموجودات المالیة إلى ما دون أساس تكلفتھا

 
لفترتي الثالثة  لم یكن لھا أي تأثیر كبیر على النتائج المالیة المسجلة للشركة    ١٩-وبناًء على ھذه التقییمات، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفید

 . تستمر إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب. م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة  ) ج
 

الم القوائم  المختصرة مع  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  المطبقة عند  المخاطر  إدارة  المحاسبیة وسیاسات  السیاسات  الموحدة  تتماشى  الیة 
 .م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في  

 
 المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد   ) د

 
  ١ي تبدأ في  قررت الشركة عدم تطبیق المعاییر الجدیدة الواردة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارھا ولم تصبح ساریة بعد للسنة المحاسبیة للشركة الت 

 : م وتقوم الشركة حالیاً بتقییم أثرھا وتخضع لخطط تنفیذ٢٠٢١ینایر 
 

 " عقود التأمین"  ١٧ المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 نظرة عامة 
 

 ٤ویحدد مبادئ إثبات عقود التأمین وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا ویحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي  .  م٢٠١٧نُشر ھذا المعیار في مایو  
 ". عقود التأمین"

 
زایا المشاركة االختیاریة بشرط أن تصدر  یُطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة وعلى جمیع عقود إعادة التأمین وعقود االستثمار مع م

 :ویتطلب المعیار من الُمصدرین فصل العناصر التالیة عن عقود التأمین. المنشأة أیضاً عقود تأمین
 المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛  �˺
 عناصر االستثمار التي یمكن تمییزھا بذاتھا؛ و �˻
 .تمییزھا بذاتھا أو خدمات ال تتعلق بالتأمینأي وعد لتحویل بضائع یمكن  �˼

 
 ).  ١٥والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (ویجب احتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعاییر ذات الصلة 

 
 القیاس 

والتي تسمح للمؤمن علیھم باالستمرار في استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض    ٤على النقیض من المتطلبات الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي  
 : نماذج القیاس المختلفة التالیة  ١٧م، یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٠٥القیاس القائمة قبل شھر ینایر 

 
 : التالیة"  الفئات التأسیسیة"ویستند النموذج العام إلى  

 
 :تحقیقھا، والتي تتكون منالتدفقات النقدیة الواجب  )أ

x التقدیرات ذات االحتمال المرجح للتدفقات النقدیة المستقبلیة؛ 
x  والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة؛ و) اي الخصم(التعدیل الذي یعكس القیمة الزمنیة للنقود 
x تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة . 

 
یمثل ھامش الخدمات التعاقدیة الربح غیر المحقق لمجموعة عقود التأمین، ویتم إدراجھ عندما تقوم المنشأة بتقدیم خدمات  :  الخدمات التعاقدیةھامش  

فقات النقدیة  ال یمكن أن تظھر قیمة ھامش الخدمات التعاقدیة بالقیمة السالبة في بدایة العقد؛ ویتم تسجیل أي صافي قیمة سالبة في التد.  في المستقبل 
 : في نھایة كل فترة تقریر الحق، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین لتشكل كل من.  الواجب تحقیقھا في قائمة الدخل على الفور 

x بالخدمات المستقبلیة وھامش الخدم ات التعاقدیة لمجموعة  التزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من التدفقات النقدیة الواجب تحققھا المتعلقة 
 عقود التأمین في ذلك التاریخ؛ و 

x التزام المطالبات المتكبدة الذي یقاس كتدفقات نقدیة واجب تحققھا یتعلق بخدمات سابقة تم توزیعھا على عقود التأمین في ذلك التاریخ. 
 

ونظراً ألن ھامش الخدمات التعاقدیة  .  ي تتعلق بالخدمات المستقبلیةویتم الحقاً تعدیل ھامش الخدمات التعاقدیة بحسب التغیرات في التدفقات النقدیة الت 
متبقي في قائمة  ال یمكن أن تظھر قیمتھ بالقیمة السالبة، وبالتالي یتم إدراج التغیرات في التدفقات النقدیة التي تزید عن ھامش الخدمات التعاقدیة ال

 . الدخل 
 

 . ي قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل وذلك حسب السیاسة المحاسبیة المستخدمة سیتم تسجیل أثر التغیرات في معدالت الخصم إما ف 
 

ویتم إجراء ھذا  "). عقود المشاركة المباشرة "یشار إلیھا أیضاً یـ (ھي طریقة إلزامیة لقیاس العقود بمزایا مشاركة مباشرة  طریقة الرسوم المتغیرة 
ً التقییم لمعرفة ما إذا كان العقد یستوفي ھذه   وبالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمات  .  الضوابط في بدایة العقد وال یتم إعادة تقییمھا الحقا

 : التعاقدیة إضافة إلى التعدیل ضمن النموذج العام لتشمل
 التغیرات في حصة المنشأة من القیمة العادلة للبنود األساسیة؛ و  . ١
 . خاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیةالتغیرات في تأثیر القیمة الزمنیة للنقود والم  . ٢
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 ) یتبع (المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  ) د      
 

المبسطة من أجل قیاس التزام التغطیة المتبقي في حال كانت الطریقة تقدم قیاساً ال یختلف بشكل جوھري    بطریقة توزیع األقساط إضافة لذلك، یُسمح  
وبھذه الطریقة یتم موائمة التزام التغطیة المتبقي .  عن النموذج العام أو أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود التأمین لمدة سنة واحدة أو أقل

التأمینمع القسط المستلم عند ا النقدیة المكتسبة من  التدفقات  ناقًصا  للتطبیق من أجل قیاس المطالبات  .  إلثبات األولي  ویظل النموذج العام قابالً 
قدیة  ات الن ومع ذلك، ال یتعین على المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر المخاطر المالیة في حال أن التدفق.  المتكبدة

 .المتوقعة سیتم دفعھا أو استالمھا خالل سنة واحدة أو أقل من تاریخ المطالبات التي یتم تكبدھا
 

 تاریخ السریان 
عقود  "  ٤م وسیحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي  ٢٠٢٣ینایر    ١في الوقت الحالي ھو    ١٧إن تاریخ السریان للمعیار الدولي للتقریر المالي  

والمعیار الدولي للتقریر  "  اإلیراد من العقود مع العمالء"  ١٥ح بالتطبیق المبكر إذا تم تطبیق كالً من المعیار الدولي للتقریر المالي  ویُسم".  التأمین
دخل  وتتوقع الشركة وجود تأثیر ھام على قیاس واإلفصاح عن التأمین وإعادة التأمین مما سیؤثر على كل من قائمة ال". األدوات المالیة"  ٩المالي  

 . ھذا، وقد قررت الشركة عدم التطبیق المبكر لھذا المعیار . الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة
 

 التحول 
إال أنھ في حال كان التطبیق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر مجٍد، عندئٍذ یتعین على المنشأة اختیار .  یجب تطبیق المعیار بأثر رجعي

 . بأثر رجعي أو طریقة القیمة العادلة طریقة التعدیل 
 

 العرض واإلفصاح 
 .  تتوقع الشركة أن یؤدي المعیار الجدید إلى تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین مع التعدیالت على العرض واإلفصاح

 
 التأثیر 

وفي الوقت  .  في البیانات والنظم والعملیات واألفراد   ١٧لمالي  أجرت الشركة تقییماً للفجوة التشغیلیة الذي ركز على تأثیر المعیار الدولي للتقریر ا
كما في تاریخ نشر  .  وفي عملیة تطبیق المتطلبات المعمول بھا  ١٧الحالي، تجري الشركة تقییماً لتأثیر تطبیق وتنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي  

المجاالت الرئیسیة التي تم .  ییم كامل بالتأثیر المالي لتطبیق المعیار من قبل الشركة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم یتم إجراء تق
 :  تحدیدھا حتى اآلن ھي كما یلي

 
 ملخص التأثیر مجال التأثیر

باستخدام  ) التي توفر غطاء للفترات السنویة أو أقل( استناداً إلى التقییم األولي، من المتوقع أن تقاس غالبیة منتجات الشركة  التأثیر المالي
التي تتطلب تغییرات أقل على الطریقة الحالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر  " طریقة توزیع األقساط "الطریقة المبسطة  

ونتیجة لذلك، من غیر المتوقع أن یكون التأثیر المالي كبیراً لقیاس العقود بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  .  ٤المالي 
١٧    . 

التأثیر على 
 البیانات 

لقیاس المسؤولیة عن التغطیة المتبقیة، ستكون ھناك حاجة إلى بیانات إضافیة لتشكیل  عندما یتم تطبیق النموذج العام 
كما ستكون ھناك حاجة إلى منحنیات العائد ومعلومات  . االفتراضات التي تم استخدامھا على نماذج تحقیق تدفقات نقدیة

 .ي التأمینالسوق المالیة األخرى لتحدید معدالت الخصم المناسبة ومخاطر االئتمان لمعید
التأثیر على نظم  

تكنولوجیا 
 المعلومات 

باإلضافة إلى ذلك،  . سوف تكون ھناك حاجة إلى نماذج التدفقات النقدیة لتلبیة احتیاجات المسؤولیة عن التغطیة المتبقیة
مطلوبة   ستكون التعدیالت.  سوف تكون ھناك حاجة لتطویر نموذج للسماح بحساب وتحدیث وإطفاء ھامش الخدمة التعاقدیة 

 .  أیًضا على المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقاریر
التأثیر على 

 العملیة
ستحتاج عملیات توزیع التكلفة إلى التحسین  . یجب إنشاء عملیة لتقییم الربحیة المتوقعة للعقود الصادرة في تاریخ اإلصدار

، ومن ثم یتم استخدامھا كجزء من  ١٧یار الدولي للتقریر المالي لضمان تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة وفقاً لمتطلبات المع
وستتطلب عملیة إغالق القوائم المالیة أیضاً تغییرات للسماح بتفاعل أكثر تكراًرا بین الفرق المالیة  . توقعات التدفقات النقدیة

 .   واالكتواریة
التأثیر على 

ترتیبات إعادة 
 التأمین 

بشكل كبیر على ھیكل ترتیبات إعادة التأمین المعمول بھ حالیًا   ١٧لیس من المتوقع أن یؤثر المعیار الدولي للتقریر المالي 
ً ( إال أنھ من المتوقع أن یتم الحصول على مزید من المعلومات حول األداء المتوقع . في الشركة  لمعاھدات  ) والفعلي الحقا

 .  ١٧دولي للتقریر المالي إعادة التأمین بموجب المعیار ال
التأثیر على 

السیاسات وأطر  
 الرقابة 

 ): من بین بنود أخرى (یجب اتخاذ قرارات مختلفة وصیاغة سیاسات تغطي ما یلي 
 توزیع المصروفات المنسوبة مباشرة• 
 تحدید وقیاس العقد المتوقع خسارتھ • 
 تعدیل المخاطر • 
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 )یتبع(أسس اإلعداد . ٢
 

 ) یتبع( المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  )  د      
قدمت الشركة خطة تنفیذ المرحلة  . ١٧وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقییماً للتحقق من مدى تأثیر تطبیق وتنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي  

 . المالیةالثالثة إلى البنك المركزي السعودي كما في تاریخ نشر ھذه القوائم 
 

 " األدوات المالیة "  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي  
 : ویتناول المعیار الجدید البنود التالیة المتعلقة باألدوات المالیة .  ٣٩م وحل محل معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٤یولیو  ٢٤نُشر ھذا المعیار في 

 
 : التصنیف والقیاس) ١

منھجاً واحداً لتحدید قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ٩یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
ً . أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  :ویتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء ما یلي معا

x الحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منھ ھو االحتفاظ باألصل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ و ا 
x ائدة  ینشأ عن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والف

 . على المبلغ األصلي القائم 
 

  ل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تدویر المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البیع فيیقاس األص
 :حال تحقق الشرطین التالیین

x  و  االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منھ تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ 
x اآلجال التعاقدیة للتدفقات النقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم . 

 
إضافة إلى ذلك، وعند اإلثبات األولي، .  یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تحقق شروط ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أو تخفیض    یمكن للمنشأة استخدام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القیام بذلك سیعمل على استبعاد
 . بشكل جوھري المحاسبي عدم التطابق 

 

ا بغرض المتاجرة، یمكن للمنشأة أیضاً االختیار بشكل غیر قابل لإللغاء عرض التغیرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھ
بینما یتم عرض توزیعات األرباح في الربح )  بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(الالحقة للقیمة العادلة لھذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر  

 . أو الخسارة 
 

مة العادلة للمطلوبات  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة التي تم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغیر في القی 
آثار التغییرات في مخاطر    المالیة المتعلق بالتغییرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات یتم إثباتھ في الدخل الشامل اآلخر، ما لم یؤدي إثبات 

 . المحاسبي في الربح أو الخسارة التطابقاالئتمان الخاصة بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إنشاء أو توسیع عدم 
 

 : االنخفاض في القیمة) ٢
للمعیار الدولي للتقریر المالي   لمعیار المحاسبة  الخسائر االئتمانیة المتوقعة ك  ٩یعكس نموذج االنخفاض في القیمة وفقاً  ما لو تم استخدامھا وفقاً 

، لم یعد من الضروري حصول حدث ائتماني قبل  ٩وفقاً للمنھجیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي  .  كخسائر ائتمانیة متكبدة  ٣٩الدولي  
ویتم .  متوقعة والتغیرات في تلك الخسائر االئتمانیة المتوقعةوبدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب الخسائر االئتمانیة ال.  إدراج الخسائر االئتمانیة

 . تحدیث مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة في تاریخ كل تقریر یعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي
 

 : محاسبة التحوط ) ٣
وتعمل المتطلبات على تأسیس منھج .  التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطرمتطلبات جدیدة لمحاسبة    ٩یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي  

وتنطبق التعدیالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القیمة العادلة لمخاطر  .  قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط
وفیما یتعلق بتحوطات القیمة العادلة، فقد تستمر المنشأة بتطبیق متطلبات  ").  للقیمة العادلةالتحوطات الكلیة  "التي یشار إلیھا بـ  (معدالت الفائدة  

تم استخدام ھذا االستثناء بشكل كبیر نظراً لكون مجلس معاییر المحاسبة الدولیة یعالج .  ٣٩محاسبة التحوط حالیاً كما في معیار المحاسبة الدولي  
 . حالیاً محاسبة التحوط كمشروع منفصل 

 

 تاریخ السریان ) ٤
ومع ذلك، فقد كان من أحد التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  .  م٢٠١٨ینایر  ١ھو  ٩كان تاریخ السریان للمعیار الدولي للتقریر المالي 

التي نُشرت  " عقود التأمین"  ٤قریر المالي مع المعیار الدولي للت " األدوات المالیة" ٩أن یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي " عقود التأمین" ٤
الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمین ضمن نطاق تفسیر لجنة تفسیرات   ٤م یغیر المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٦سبتمبر  ١٢في 

قبل أن یصبح المعیار الجدید لعقود التأمین الصادر    ٩للتخفیف من بعض آثار تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي    ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي  
 : وتقدم التعدیالت خیارین بدیلین وھما. ساري المفعول") عقود التأمین"  ١٧دولي للتقریر المالي المعیار ال(عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  

 

 : حتى التاریخ األسبق مما یلي ٩تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  �
x تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین؛ أو 
x   م  ٢٠٢٠مارس    ١٧قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في  .  م أو بعد ذلك التاریخ٢٠٢٣ینایر    ١فترات التقریر السنویة التي تبدأ في

واإلعفاء المؤقت في المعیار الدولي للتقریر المالي    ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي    ١٧تمدید تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي  
ھذا الخیار  .  إن اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة بالموجودات المالیة مطلوبة خالل فترة التأجیل .  م٢٠٢٣ینایر    ١م إلى  ٢٠٢١ینایر    ١  من  ٤

 سابقًا؛ أو؛   ٩متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 
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 )یتبع(أسس اإلعداد .   ٢
 

 ) یتبع( المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  )  د      
التي    بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي  ، ولكن بالنسبة لموجودات مالیة محددة، یتم استبعاد تأثیرات٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي   �

 . الل الفترة األولیة، توجد حاجة إلفصاحات إضافیة وخ. قد تظھر قبل تطبیق المعیار الجدید لعقود التأمین
 

مقارنة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن نطاق المعیار  )  ١:  م على٢٠١٨ینایر    ١أجرت الشركة تقییماً تفصیلیاً بدایة من  
المالي   للتقریر  المشتقات  (  ٤الدولي  أو  الودائع  ذلك عناصر  في  التأمینبما  بعقود  ترتبط  التي ال  لجمیع )  الضمنیة  اإلجمالیة  الدفتریة  القیمة  مع 

بلغ إجمالي  .  مقارنة القیمة الدفتریة اإلجمالیة لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمین مع القیمة الدفتریة اإلجمالیة لجمیع مطلوباتھا)  ٢مطلوباتھا؛ و  
المطلوبات التي ترتبط بالتأمین في قائمة المركز المالي تضمنت بشكل أساسي مطلوبات    ملیون لایر سعودي وكذلك  ١٠٬٥٤٣مطلوبات الشركة  

.   واستناداً إلى ھذه التقییمات، فقد قررت الشركة أنھا مؤھلة لإلعفاء المؤقت .  ملیون لایر سعودي   ٩٬٧٢٣نشأت في سیاق اكتتاب أعمال التأمین بمبلغ  
یتم إدراج اإلفصاحات  .  حتى تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي    وتبعاً لذلك، فقد قررت الشركة تأجیل تطبیق

 . المتعلقة بالموجودات المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للشركة
 

 تقییم األثر ) ٥
م، تتكون الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة بالتكلفة المطفأة حالیاً من النقد وما في حكمھ وبعض الذمم المدینة ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  

ملیون   ٢٬٤٣١تحتفظ الشركة باستثمارات متاحة للبیع بمبلغ  ).  ملیون لایر سعودي  ٣٬٧١١:  م٢٠٢٠(ملیون لایر سعودي    ٤٬٢٩٤األخرى بمبلغ  
وتتوقع الشركة استخدام تصنیف الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ).  ملیون لایر سعودي  ٣٬٠١٨:  م٢٠٢٠(لایر سعودي  

ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد . اآلخر استناداً لنموذج أعمال الشركة ألدوات الدین والطبیعة االستراتیجیة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة
تفصیلي لتحدید ما إذا كانت أدوات الدین تستوفي اختبار فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما ھو مطلوب  بإجراء تقییم 

أسھم حقوق الملكیة المصنفة ضمن   -إن االستثمار في الصنادیق والمحافظ االستثماریة بإدارة الشركة  .  ٩بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  
سیتم تصنیفھا القیمة العادلة من خالل الربح ) ملیون لایر سعودي  ١٬٤١٣:  م٢٠٢٠(ملیون لایر سعودي    ١٬١٤٧ستثمارات المتاحة للبیع بمبلغ  اال

لایر    ملیون ١٬١٤٦م، تم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة البالغة ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في . ٩أو الخسارة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
  ٣١م و ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠إن الموجودات المالیة للشركة لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة كما في ). ملیون لایر سعودي ١٬٥٩٦: م٢٠٢٠(سعودي 
لومات  یستند ھذا التقییم األولي إلى المع.  ٩یستند ما سبق إلى تقییم األثر على مستوى عاٍل من المعیار الدولي للتقریر المالي  .  م٢٠٢٠دیسمبر  

.  تقبلالمتاحة حالیًا وقد یخضع للتغییرات الناشئة عن المزید من التحلیالت المفصلة أو معلومات معقولة وداعمة إضافیة متاحة للشركة في المس
یتوقع أن یكون  ، ومع ذلك، ال ٩بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثیر في تطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة في المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ً  . وال یمكن في الوقت الحالي تقدیم تقدیر معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار الجدید ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصیلي.  تأثیر ذلك جوھریا
 

 التقاریر القطاعیة ) ھـ     
تقدیم منتجات أو خدمات   الشركة ویتضمن  القطاع مكون مھم في  المتعلقة  )  قطاع أعمال(یعد  تلك  تختلف عن  تتعرض لمخاطر ومنافع  والتي 

وألغراض إداریة، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتھا وخدماتھا، ولدیھا أربع قطاعات یتم رفع التقاریر  .  بقطاعات أخرى
  : یليبشأنھا وھي كما 

x  تغطیة التأمین الطبي - قطاع التأمین الصحي . 
x   تغطیة التأمین الصحي للحجاج -قطاع التأمین الصحي للعمرة . 
x   منافذ (تغطیة التأمین على السیارات والتأمین لتغطیة المسؤولیة تجاه الغیر المتعلق بالسیارات األجنبیة  -قطاع تأمین السیارات .( 
x   ویشمل تغطیة الممتلكات والھندسة والبحریة والطیران والطاقة وكذلك تأمین الحوادث العامة  -قطاع الممتلكات وضحایا الحوادث . 
x   تغطیة الحجاج -تأمین الحوادث العامة . 
x  للمواطنین المسافرین إلى الخارج  ١٩-تغطیة تأمین السفر اإلجباري باإلضافة إلى بعض التغطیات المتعلقة بكوفید -  ١٩-السفر وكوفید . 
x  قطاع الحمایة واالدخار . 
x   الدخل المكتسب من توسیع الخدمات  .  إعداد تقاریر عملیات لشركة تیجان الخلیج للشركة التابعة للشركة   -قطاع شركة تیجان الخلیج

 . االستشاریة والتسھیالت ألعمال التأمین والرعایة الصحیة 
x   الدخل المكتسب من االستثمارات ھو النشاط الوحید الذي یحقق إیرادات.  تقاریر عملیات المساھمون بالشركة إعداد    -قطاع المساھمون  .

یتم توزیع  .  تم توزیع بعض المصروفات التشغیلیة المباشرة والمصروفات غیر المباشرة األخرى على ھذا القطاع على أساس مناسب 
 . على أساس مناسبفائض أو خسارة عملیات التأمین على ھذا القطاع 

 
وتقع على  . یتم إعداد تقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتماشى مع التقاریر الداخلیة المقدمة المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة 

ده باعتباره الرئیس التنفیذي المكلف  عاتق المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة توزیع الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة، وتم تحدی 
 .  ھذا، ولم تتم أي معامالت بین القطاعات خالل الفترة. باتخاذ القرارات االستراتیجیة

 
 موسمیة العملیات ) و

 
ت التأمین  بخالف الموسمیة العادیة في أعمال التأمین الصحي في المملكة العربیة السعودیة، لیس ھناك أي تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیا

 . بالشركة
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 الذمم المدینة، صافي .٣
 

 : تتكون الذمم المدینة من صافي المبالغ المستحقة مما یلي   
 

 

سبتمبر   ٣٠
 م ٢٠٢١

 ) غیر مراجعة (

 دیسمبر  ٣١ 
 م ٢٠٢٠

 ) مراجعة (
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ١٬٩٧٨٬٢١٢  ١٬٦٨٧٬٧٨٨ حاملي وثائق التأمین
  ١٬٤٤٣٬٨٥٩  ١٬٣٢٦٬٣٠٥ وسطاء ووكالء 

 ١٣٥٬٧٨٦  ١١٣٬٦٨٦ ) ١٥إیضاح (أطراف ذات عالقة 
 ٣٬٥٥٧٬٨٥٧    ٣٬١٢٧٬٧٧٩ 

   ١٢٠٬٢٨١    ٣٥٬٤٦٠ ذمم مدینة مستحقة من معیدي التأمین
   ٣٬٢٥٦    ٢٬٥٨٢ برنامج خدمات إداریة 

 ٣٬٦٨١٬٣٩٤    ٣٬١٦٥٬٨٢١ 
 ) ٢٠٠٬٨٤١(  ) ٢٠٨٬٦٥٦( مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

 ٣٬٤٨٠٬٥٥٣  ٢٬٩٥٧٬١٦٥ مدینة، صافي ذمم 
 

  االستثمارات المتاحة للبیع .٤
 : تتكون االستثمارات المتاحة للبیع مما یلي

 

 

سبتمبر   ٣٠
 م ٢٠٢١

  ) غیر مراجعة (

 دیسمبر  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ) مراجعة (
 بآالف الریاالت السعودیة 

  عملیات التأمین 
 ٢٦٣٬٣٦٤  ٩٩٬٠١٠ صنادیق استثمار 

 ١٬٤٧٨٬٣٧٦  ٩٧٤٬٧٨٧ استثمارات الدخل الثابت  
 ١٧٦٬٩٦٧  ٣١١٬٥١٠ أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  

 ١٠٬٢٥٠  ١٠٬٢٥٠ استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ٨٩٬٧٠٧  ١٢٩٬٤٣٦ أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

 ٢٬٠١٨٬٦٦٤  ١٬٥٢٤٬٩٩٣ اإلجمالي 
    

    عملیات المساھمین 
 ٦٢٧٬٠٢٨  ٦٥٦٬٦٢٦ صنادیق استثمار 

 ١٦٧٬٠٢٢  ١٧٠٬٧٦١ استثمارات الدخل الثابت 
 ١١١٬١٤١  ٦٩٬١٠٩ أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  

 ٥٣٬١٤٥  - استثمارات في حقوق ملكیة خاصة  
 ٤١٬٥٦٦  ٩٬٦٥٠ أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

 ٩٩٩٬٩٠٢  ٩٠٦٬١٤٦ اإلجمالي 
    

 ٣٬٠١٨٬٥٦٦  ٢٬٤٣١٬١٣٩ إجمالي االستثمارات المتاحة للبیع
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 ) یتبع(االستثمارات المتاحة للبیع .   ٤
 

 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  )غیر مراجعة(

 م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 )مراجعة(

األوراق   
المالیة  
  المدرجة 

األوراق المالیة  
  اإلجمالي   غیر المدرجة 

األوراق المالیة  
  المدرجة 

األوراق المالیة  
  غیر المدرجة 

 
 اإلجمالي 

 بآالف الریاالت السعودیة  
            عملیات التأمین 

 ١٬٥١١٬٥٢٤  ١٬٣٤٨٬٦٨٧  ١٦٢٬٨٣٧  ٢٬٠١٨٬٦٦٤  ١٬٧٧٣٬٠٩٩  ٢٤٥٬٥٦٥ السنة  /الرصید في بدایة الفترة 
 ١٬٧٧٧٬١٢٢  ١٬٣٠٤٬٤٥٧  ٤٧٢٬٦٦٥  ٣٨٤٬٥١٥  ٢٥٥٬٢٠١  ١٢٩٬٣١٤ مشتریات 

في   استثمارات  من  التصنیف  إعادة 
حقوق   بطریقة  فیھا  مستثمر  شركات 

 ١٠٬٢٥٠  ١٠٬٢٥٠  -  -  -  - الملكیة 
 ) ١٬٢١١٬٢٢١(  ) ٧٦٣٬٨٢٨(  ) ٤٤٧٬٣٩٣(  ) ٩٩٩٬٤٦١(  ) ٩٢٩٬٨٧٠(  ) ٦٩٬٥٩١( استبعادات  

 ) ٦٩٬٠١١(  ) ١٢٦٬٤٦٧(  ٥٧٬٤٥٦  ١٢١٬٢٧٥  ٧٣٬٩٣٣  ٤٧٬٣٤٢ التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات 
 ٢٬٠١٨٬٦٦٤  ١٬٧٧٣٬٠٩٩  ٢٤٥٬٥٦٥  ١٬٥٢٤٬٩٩٣  ١٬١٧٢٬٣٦٣  ٣٥٢٬٦٣٠  السنة /الرصید كما في نھایة الفترة

            
            عملیات المساھمین

 ١٬٢٣٥٬٢٢٤  ١٬٠٤٠٬٢٤٤  ١٩٤٬٩٨٠  ٩٩٩٬٩٠٢  ٩٤٣٬٩٣٠  ٥٥٬٩٧٢ السنة  /الرصید في بدایة الفترة 
 ٦٩٣٬٠٨٦  ٦٩٣٬٠٨٦  -  ٤٦٢٬٩٣٧  ٤٥٤٬٥٠٠  ٨٬٤٣٧ مشتریات 

 ) ٩٦٩٬٥٣٥(  ) ٨٣٧٬٣٢٨(  ) ١٣٢٬٢٠٧(  ) ٥٥١٬٧٧٨(  ) ٥٣٣٬٨١٢(  ) ١٧٬٩٦٦( استبعادات  
 ٤١٬١٢٧  ٤٧٬٩٢٨  ) ٦٬٨٠١(  ) ٤٬٩١٥(  ) ٤٬٢٧٠(  ) ٦٤٥( التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات 

 ٩٩٩٬٩٠٢  ٩٤٣٬٩٣٠  ٥٥٬٩٧٢  ٩٠٦٬١٤٦  ٨٦٠٬٣٤٨  ٤٥٬٧٩٨ السنة  /الرصید كما في نھایة الفترة
            

 ٣٬٠١٨٬٥٦٦  ٢٬٧١٧٬٠٢٩  ٣٠١٬٥٣٧  ٢٬٤٣١٬١٣٩  ٢٬٠٣٢٬٧١١  ٣٩٨٬٤٢٨ اإلجمالي 
 : وفیما یلي بیاناً بالحركة في االستثمارات المتاحة للبیع 

 
دیسمبر   ٣١(ملیار لایر سعودي    ٢٫٤متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة بقیمة عادلة تبلغ    مالیة  م، استثمرت الشركة في أوراق ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  
إن ھذه األوراق المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة صادرة عن شركة ذات أغراض خاصة تم تأسیسھا وتسجیلھا في  ).  ملیار لایر سعودي   ٢٫٨:  م٢٠٢٠

تتضمن االستثمارات  .  المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة ھو شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، في دبي   المالیة  األوراق   مدیر ھذه إن  .  جزر الكایمن
أسھم ومحافظ    - المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة صنادیق استثمار وصنادیق حقوق األسھم الخاصة واستثمارات في محفظة خاصة    المالیة   األساسیة لألوراق 

ملكیة النظامیة لھذه االستثمارات األساسیة لیست لدى الشركة، مع ذلك، فإن الشركة ھي المالك المستفید الرئیسي لالستثمارات األساسیة  إن ال.  الدخل الثابت
ن الحفظ  إن االستثمارات األساسیة محفوظة لدى أمی .  االستثمارات األساسیة و  األسالمیة  الشرعیة   المالیة المتوافقة مع   بما لدیھا من سیطرة على األوراق 

 . في شركة ذات أغراض خاصة أو منشأتھ المرشحة المفتوحة لدى الصندوق وكذلك مدیري المحفظة
 

 :المتاحة للبیع وفیما یلي بیاناً بالحركة في القیمة العادلة لالستثمارات  

 

للثالثة أشھر  
 المنتھیة في  

سبتمبر   ٣٠
 م ٢٠٢١

  ) غیر مراجعة( 

للثالثة أشھر  
 المنتھیة في  

سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٠

  ) غیر مراجعة(

للتسعة أشھر  
 المنتھیة في 

سبتمبر   ٣٠ 
 م ٢٠٢١

  ) غیر مراجعة( 

للتسعة أشھر  
 المنتھیة في

سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢٠

 ) غیر مراجعة(
 بآالف الریاالت السعودیة 

        عملیات التأمین 
 )١١٥٬٦٦٧(     ١٢١٬٢٧٥    ٨٢٬٢٤٩   ) ١٩٬٣٠٨( التغیر في القیمة العادلة 

 على قائمة الدخل   تحویلھاصافي المبالغ المعاد 
 )١٨٬٠١٢(   ) ١٧٬٨١٤(     ٤٬٥٦٩     ١٣٬٣١١ األولیة الموحدة المختصرة     

  ٢٬٦٣٧       -        -        - االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع
 )١٣١٬٠٤٢(    ١٠٣٬٤٦١   ٨٦٬٨١٨  ) ٥٬٩٩٧ ( 

        عملیات المساھمین 
 )٣٨٬٠٢٤(   ) ٤٬٩١٥(     ٣٢٬٥٢٥   ) ٧١٬٤٨١(   التغیر في القیمة العادلة 

 على قائمة الدخل   تحویلھاصافي المبالغ المعاد 
 األولیة الموحدة المختصرة     

 
  )٣٢١(   ) ٥٬١٨٥ (  

 
  )٢٢٬٥٢٩   ) ٥٢٬١٤٧  

  ٢٬١٧٥       -          -   االستثمارات المتاحة للبیعاالنخفاض في قیمة 
   )١٣٬٣٢٠(   ) ٥٧٬٠٦٢(    ٣٢٬٢٠٤  ) ٧٦٬٦٦٦( 
        

 ) ١٤٤٬٣٦٢(    ٤٦٬٣٩٩  ١١٩٬٠٢٢  ) ٨٢٬٦٦٣( اإلجمالي 
 المرابحة  /ودائع المضاربة  .٥
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وغالباً ما تكون ھذه الودائع على شكل  .  المملكة العربیة السعودیة إن الودائع محتفظ بھا لدى بنوك ومؤسسة مالیة مسجلة لدى ھیئة السوق المالیة في  

 ٪٢٫٨٤إن متوسط العائد على ھذه الودائع ھو بنسبة  .  إن ھذه الودائع مقومة باللایر السعودي ولھا استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر.  مضاربة
ً  ٪١٫٥١: م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(سنویاً   ).  سنویا

 

 : السنة/بالحركة في الودائع خالل الفترةفیما یلي بیان  
 سبتمبر   ٣٠ 

 م ٢٠٢١
  ) غیر مراجعة (

دیسمبر  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ) مراجعة (
 بآالف الریاالت السعودیة 

    عملیات التأمین 
 ١٬٥٧٧٬٩١٢  ١٬٢٩١٬٤٦٥ السنة  /الرصید في بدایة الفترة 

 ٤٬٦٨٧٬٢٢٢  ١٬٩٣٥٬٨٥٨ السنة /مودعة خالل الفترة
 ) ٤٬٩٧٣٬٦٦٩(  ) ١٬٨٢٧٬٥٢٣( السنة  / الفترةمستحقة خالل 

 ١٬٢٩١٬٤٦٥  ١٬٣٩٩٬٨٠٠ السنة  /الرصید في نھایة الفترة   
    عملیات المساھمین 

 ١٬٩٦١٬٤٦٤  ١٬٨٤٣٬٤٦٧ السنة  /الرصید في بدایة الفترة 
 ٥٬٦٠٥٬٧٥٠  ٢٬٤٣٥٬٨٨٠ السنة /مودعة خالل الفترة
 ) ٥٬٧٢٣٬٧٤٧(  ) ٢٬١٨٧٬٥٣٣( السنة  / مستحقة خالل الفترة

 ١٬٨٤٣٬٤٦٧  ٢٬٠٩١٬٨١٤ السنة  /الرصید في نھایة الفترة 
    

 ٣٬١٣٤٬٩٣٢  ٣٬٤٩١٬٦١٤ اإلجمالي 
 

 المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى .٦
سبتمبر   ٣٠ 

 م ٢٠٢١
  ) غیر مراجعة (

دیسمبر  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ) مراجعة (
 بآالف الریاالت السعودیة 

  
 ٢٧٠٬٣٢٩    ٣٥٥٬٦٠٧  مقدمة لمقدمي الخدمات الطبیة وغیرھمدفعة 

 ً    ٣٩٬٩٨٣    ٣٥٬٥٢١  مصروفات مدفوعة مقدما
   ٣٠٦٬٥٨٣    ٣٤٠٬٤٤٣  * موجودات أخرى 

    ٦١٦٬٨٩٥    ٧٣١٬٥٧١ 
 

بة  تشتمل الموجودات األخرى على المبالغ المدفوعة بواسطة الشركة فیما یتعلق بربط ضریبة القیمة المضافة الذي أصدرتھ ھیئة الزكاة والضری *  
تم دفع  ).  ملیون لایر سعودي   ٣٠٦٫٥٨:  م٢٠٢٠(ملیون لایر سعودي    ١٤٤٫٣٢م بمبلغ  ٢٠١٩م و  ٢٠١٨للسنتین المالیتین  ")  الھیئة("والجمارك  

وقد رفضت الھیئة االعتراض وقدمت الشركة  .  المبالغ إلى الھیئة لتجنب الغرامات بموجب اإلعفاء؛ مع ذلك، قدمت الشركة اعتراضاً على الربط 
 سعودي  ملیون لایر   ١٦٢٫٢٦مبلغ  المالیة  استردت الشركة خالل فترة التسعة أشھر  .  اعتراضاَ إلى األمانة العامة للجان الضریبیة وفقًا ألحكام النظام

وتعتقد إدارة الشركة بقوة أن ھناك أساساً معقوالً یتمثل في أن  .  لایر سعودي ملیون    ٣٠٦٫٥٨فیما یتعلق باالعتراض المقدم في السنة السابقة بمبلغ  
 . الربط الذي تم رفعھ في األمانة العامة للجان الضریبیة سیكون في صالح الشركة 

 

 النقد وما في حكمھ .٧
سبتمبر   ٣٠ 

 م ٢٠٢١
  ) غیر مراجعة (

دیسمبر  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ) مراجعة (
 بآالف الریاالت السعودیة 

  عملیات التأمین 
   ٣٣٧٬٣٥٩    ٤٨٩٬٩٤٠  النقد واألرصدة لدى البنك

  ٣٣٧٬٣٥٩    ٤٨٩٬٩٤٠   
    عملیات المساھمین 

   ١٠٨٬٤٣٥    ١٢١٬٨٥٢  النقد واألرصدة لدى البنك
  ١٠٨٬٤٣٥    ١٢١٬٨٥٢   
    

 ٤٤٥٬٧٩٤    ٦١١٬٧٩٢ النقد وما في حكمھ إجمالي 
 

یتم ). ملیون ریـال سعودي  ٨٩:  م٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(ملیون لایر سعودي    ٦٨تشتمل أرصدة البنك والنقد على رصید حساب تحت الطلب بمبلغ  
لدى أطراف أخرى ذات تصنیف ائتماني مرتفع وفقاً لمنھجیة  ))  ١١إیضاح  ( بما فیھا التعرضات خارج قائمة المركز المالي  (إیداع األرصدة البنكیة  

 . تصنیف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة مودیز 
 األقساط غیر المكتسبة والمطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات إجمالي  .٨



 شركة التعاونیة للتأمین  
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 : األقساط غیر المكتسبة اجمالي فیما یلي بیان بالحركة في  .١

 
 م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 )مراجعة(  )غیر مراجعة( 
 

 اإلجمالي 
حصة معیدي  

 الصافي  التأمین 
 

 اإلجمالي 
حصة معیدي  

 صافي  التأمین 
 بآالف الریاالت السعودیة  

الرصید كما في بدایة  
  ٣٬١١٠٬١٦٠ ) ٧١٥٬٩٥٩(  ٣٬٨٢٦٬١١٩   ٣٬٦٣٥٬٦٨٠  ) ٦٨٣٬٦٩٨(   ٤٬٣١٩٬٣٧٨  السنة  /الفترة

  ٧٬٥٨٣٬٤٢٢ ) ١٬٤٧٨٬٣٤٦(  ٩٬٠٦١٬٧٦٨   ٥٬٨٣٣٬٠١٣  ) ١٬٢١٧٬٤٦٥(   ٧٬٠٥٠٬٤٧٨  السنة  / أقساط مكتتبة خالل الفترة
  /أقساط مكتسبة خالل الفترة

 السنة  
 
)٧٬٠٥٧٬٩٠٢(  ١٬٥١٠٬٦٠٧ ) ٨٬٥٦٨٬٥٠٩(  ) ٥٬٨٢٣٬٠٦٠(  ١٬١٣٨٬٤٣٦  ) ٦٬٩٦١٬٤٩٦ ( 

  /الرصید كما في نھایة الفترة
  ٣٬٦٣٥٬٦٨٠ ) ٦٨٣٬٦٩٨(  ٤٬٣١٩٬٣٧٨   ٣٬٦٤٥٬٦٣٣  ) ٧٦٢٬٧٢٧(   ٤٬٤٠٨٬٣٦٠  السنة  

 
 : مما یلي یتكون إجمالي المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات  .٢

 
.  البات وھناك العدید من مصــادر عدم التأكد التي یجب أخذھا في االعتبار عند تقدیر المطلوبات التي ســتدفعھا الشــركة في النھایة مقابل ھذه المط

 . أجرت اإلدارة وخبیرھا االكتواري المعین تقییماً تفصیلیاً لالحتیاطیات الفنیة والمقاییس المختلفة في تقییم المطلوبات الفنیة
 

ــبتمبر  ٣٠كما في   إجمالي المطالبات تحت التســویة  (م، بناًء على توصــیات خبیرھا االكتواري المعیَّن، ســجلت اإلدارة احتیاطیات فنیة  ٢٠٢١س
ــعودي   ٤٫١بقیمة بلغت  )  طیاتواالحتیا ــمبر   ٣١(ملیار لایر سـ ــعودي ٤٫١: م٢٠٢٠دیسـ ویتعلق الجزء الكبیر من االحتیاطیات  ).  ملیار لایر سـ

 .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠بقطاع الممتلكات والحوادث والقطاع الطبي والذي یعد أفضل تقدیر التجاھات المطالبة النھائیة المتوقعة كما في 
 

  

 م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 ) مراجعة (  ) غیر مراجعة ( 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ٢٬٥٤٨٬١٠٥  ٢٬٢٥٩٬٠٤٨ إجمالي مطالبات تحت التسویة 
 )٣١٬٤٥٣(  ) ٣٨٬٥٤٧( القیمة القابلة للتحقق للخردة واإلحالل : یخصم

 ٢٬٥١٦٬٦٥٢  ٢٬٢٢٠٬٥٠١ 
 ١٬٥٤٩٬٣٥٠  ١٬٨٨٦٬٠٣٦ احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ٥٢٬٤٠١  ٣٤٬٦٥٨ أقساط التأمیناحتیاطي عجز 
 ٤٬١١٨٬٤٠٣  ٤٬١٤١٬١٩٥ إجمالي المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات 

    
    : یخصم

 ) ١٬٩٦٢٬٥٧٠(  ) ١٬٧٤٤٬٧٧٤( حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة  
 ) ٢٨٩٬٧٨٤(  ) ٣٢٣٬٨٦٨( حصة معیدي التأمین من احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

 )٢٬٢٥٢٬٣٥٤(  ) ٢٬٠٦٨٬٦٤٢ ( 
    

 ١٬٨٦٦٬٠٤٩  ٢٬٠٧٢٬٥٥٣ صافي المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات 
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
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 رأس المال .٩
 

بتمبر  ٣٠كما في   ملیار  ١٫٢٥: م٢٠٢٠دیـسمبر  ٣١(ملیار لایر ـسعودي   ١٫٢٥م، إن رأس المال الُمصـرح بھ والُمصـدر والمدفوع البالغ ٢٠٢١ـس
ً  ١٢٥: م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ملیون سھماً  ١٢٥یتكون من ) لایر سعودي  . لایر سعودي لكل منھا ١٠بقیمة ) ملیون سھما

 
 :.وفیما یلي بیاناً بھیكل الملكیة بالشركة. ةیخضع المساھمون بالشركة للزكا

 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  
 المدفوع   المصرح بھ والُمصدر   
 بآالف الریاالت السعودیة  عدد األسھم   

   ٧٩٠٬٢٥٥     ٧٩٠٬٢٥٥     ٧٩٬٠٢٥٬٥٠٩   مملوك بواسطة الجمھور 
 ٤٥٩٬٧٤٥  ٤٥٩٬٧٤٥  ٤٥٬٩٧٤٬٤٩١  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 

   ١٬٢٥٠٬٠٠٠     ١٬٢٥٠٬٠٠٠     ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   
 
 

 م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  
 المدفوع   المصرح بھ والُمصدر   
 بآالف الریاالت السعودیة   عدد األسھم   

 ٧٩٠٬٢٥٥  ٧٩٠٬٢٥٥  ٧٩٬٠٢٥٬٥٠٩  مملوك بواسطة الجمھور 
 ٢٣٦٬١٢٧  ٢٣٦٬١٢٧  ٢٣٬٦١٢٬٦٨٥  المؤسسة العامة للتقاعد

 ٢٢٣٬٦١٨  ٢٢٣٬٦١٨  ٢٢٬٣٦١٬٨٠٦  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 
سبة ملكیة  خالل الفترة، وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة، وبالتالي بلغت ن 

، المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  ٪١٨٫٨٩المؤسسة العامة للتقاعد  :  م٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(  ٪٣٦٫٧٧المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  
١٧٫٨٨٪.( 

 
ــركة خالل الفترة  ــعودي في   ١٠٠عن توزیع أرباح قدرھا  م،  ٢٠٢١یونیو   ٣٠المنتھیة في  أعلنت الش ــكل  ٢٠٢١أبریل   ٦ملیون لایر س م والتي تش

 . لایر سعودي للسھم ٠٫٨
 

 القروض قصیرة األجل  .١٠
 

 ٪ ٠٫٦٥أشھر سایبور زائداً    ٣لمدة  لایر سعودي  ملیون    ٤٠٠م بمبلغ وقدره  ٢٠٢٠یونیو    ٢٨أبرمت الشركة تسھیل ائتماني مع بنك الریاض في  
ي مع ذلك، ال یزال ھذا التسھیل االئتمان .  ملیون لایر سعودي بالكامل  ٤٠٠  الـ، قامت الشركة بسداد مبلغ  خالل الفترة.  یوماً لعملیاتھا  ٣٦٠لمدة  

 . ضع لتجدید سنوي اخ
 

 االلتزامات المحتملة  .١١
 

ملیون لایر    ٢٤٥بمبلغ  نیابة عنھا  م، كانت الشركة مسؤولة بشكل طارئ عن خطابات ضمان صادرة عن البنوك  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  
 . والتي نشأت خالل السیاق االعتیادي لألعمال)  ملیون لایر سعودي  ٢٠٠: م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(سعودي 

 
وقد تم تكوین مخصصات مالئمة  .  الحال بالنسبة لشركات التأمین األخرى، ھناك قضایا مقامة ضد الشركة خالل السیاق االعتیادي ألعمالھاكما ھو  

ى القوائم ھریاً علتتعلق بالقضایا المعلقة، وترى الشركة أنھ من غیر المتوقع أن یكون لھذه القضایا المنظورة أمام المحاكم عند االنتھاء منھا تأثیرا جو
 . المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 
 الودیعة النظامیة .١٢

 
 ١٢٥مالھا والبالغ من رأســ ٪١٠من الالئحة التنفیذیة لنظام التأمین الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي، قامت الشــركة بإیداع  ٥٨طبقاً للمادة 

ویتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى البنك األھلي الـسعودي ویمكن ـسحبھا  ).  ملیون لایر ـسعودي ١٢٥: م٢٠٢٠دیـسمبر   ٣١(ملیون لایر ـسعودي  
 .بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي فقط

 
 االحتیاطي النظامي  .١٣

 
ــركةوفقاً   ــي للش ــاس ــعودي، یتعین على  )  ز) (٢( ٧٠ووفقاً للمادة    للنظام األس ــادرة عن البنك المركزي الس من الالئحة التنفیذیة لنظام التأمین الص

ویتم إجراء ھذا التحویل فقط في  .  من ـصافي أرباحھا الـسنویة إلى االحتیاطي النظامي حتى تـساوي قیمتھ رأس المال ٪٢٠الـشركة اقتطاع ما نـسبتھ 
 .على المساھمین بالشركة حتى یتم تصفیة الشركةإن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع . نھایة السنة
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
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 توزیعات حصة التأمین  .١٤
 

 : اتفاقیة منافذ المشتركة ) ١(
 

ــركة في   ــد  ٢٥م إلى جانب  ٢٠١٥ینایر  ١٣وقعت الشـ ــیارات ضـ ــتركة المتعلقة بالتأمین على السـ ــركة تأمین أخرى اتفاقیة منافذ المشـ شـ
وتتعلق االتفاقیة بالتأمین على الســـیارات التي تدخل  .  م٢٠١٥ینایر   ١المســـؤولیة تجاه الغیر والتي أصـــبحت ســـاریة المفعول اعتباراً من  

ــنتین اعتب .  المملكة العربیة الســـعودیة شـــركة تأمین   ٢٥م مع ٢٠٢٠دیســـمبر  ٣١م وحتى  ٢٠١٩ینایر  ١اراً من تم تجدید االتفاقیة لمدة سـ
 .أخرى

 
 :وفیما یلي أبرز شروط االتفاقیة المذكورة أعاله

 
 من صافي نتائج محفظة منافذ؛ ٪١٥تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  �
 من إجمالي أقساط منافذ المكتتبة لتغطیة المصروفات غیر المباشرة ذات الصلة؛ و ٪٤٫٢٥تحصل الشركة على نسبة  �
 .سیتم مشاركة النتیجة الصافیة لمحفظة منافذ بعد خصم البندین المذكورین أعاله بالتساوي من قبل الشركة وشركات التأمین األخرى �

 
ــتركة جدیدة تم تو٢٠٢١ینایر  ١اعتباراً من  ــركة نجم لخدمات التأمین    ٣قیعھا مع م، ووفقاً التفاقیة مشـ ــركات تأمین أخرى وشـ ،  " نجم"شـ

ؤوالً عن إدارة منافذ  یكون نجم مـس ركات التأمین في االتفاقیة)  الموقع الخارجي(ـس ویتمحور الغرض  .  وـسوف یتصـرف كوكیل نیابة عن ـش
ـخل أو تعبر ـحدود المملـكة العربـیة الســــعودـیة نـیاـبة عن من إـعادة الھیكـلة ـھذه في التـعاـمل مع بیع وـثائق الـتأمین للمركـبات األجنبـیة التي ـتد

وسـیشـارك نجم وثائق التأمین بصـورة متسـاویة مع شـركات التأمین المشـاركة وسـیتم تسـجیل محاسـبة أقسـاط  .  شـركات التأمین المشـاركة
 . القوائم المالیة الخاصة بھاالتأمین وتكالیف المطالبات ذات الصلة بشكل منفصل من قبل كل شركة من شركات التأمین المشاركة في 

 
 :اتفاقیة العمرة المشتركة)٢(

 
ــركة في   ــد    ٢٨م إلى جانب  ٢٠٢٠ینایر  ١وقعت الش ــحي والتأمین ض ــتركة المتعلقة بالتأمین الص ــركة تأمین أخرى اتفاقیة العمرة المش ش

وتتعلق االتفاقیة بتأمین الحجاج ممكن یدخل أراضــي المملكة . م٢٠٢٠ینایر    ١الحوادث العامة والتي أصــبحت ســاریة المفعول اعتباراً من 
 .العربیة السعودیة

 
 :أعاله وفیما یلي أبرز شروط االتفاقیة المذكورة

 
 من صافي نتائج محفظة العمرة؛ ٪٢تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  �
 من إجمالي أقساط العمرة المكتتبة لتغطیة المصروفات غیر المباشرة ذات الصلة؛  ٪٢٫٥تحصل الشركة على نسبة  �
 من أموال المحفظة االستثماریة؛  ٪٠٫٣تحصل الشركة على نسبة  �
 من إجمالي أقساط العمرة المكتتبة من خالل وسطاء؛ ٪٧٫٥تدفع الشركة عمولة وساطة بنسبة  �
 من فائض محفظة العمرة لوزارة الحج والعمرة؛ و ٪١٠تدفع الشركة  �
بالتســاوي من قبل الشــركة وشــركات التأمین  ســیتم مشــاركة النتیجة الصــافیة لمحفظة العمرة بعد خصــم جمیع البنود المذكورة أعاله   �

 .األخرى
 

 :١٩-اتفاقیة مشتركة للسفر وكوفید)٣(
 

المتعلقة بالتأمین اإللزامي على   ١٩-شــركة تأمین أخرى اتفاقیة مشــتركة للســفر وكوفید ١٢م إلى جانب  ٢٠٢١أبریل   ٦وقعت الشــركة في  
وتتعلق االتفاقیة بتأمین المواطنین . م٢٠٢١أبریل   ٦ساریة المفعول اعتباراً من أصبحت    ١٩-الـسفر باإلـضافة إلى التغطیات المتعلقة بكوفید

 .المسافرین إلى الخارج
 

 :وفیما یلي أبرز شروط االتفاقیة المذكورة أعاله
 

 ؛ و١٩-رسوم إداریة من إجمالي األقساط المكتتبة الخاصة بالسفر وكوفد ٪٢٫٥تحصل الشركة على نسبة  �
ــبة   � ــركة على نس ــفر وكوفید ٪٣٠تحصــل الش ــم ما یتبقى   ١٩-من صــافي نتیجة محفظة الس بعد خصــم البند المذكور أعاله ویتم تقاس

 .بالتساوي مع شركات التأمین األخرى
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 العالقةالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  .١٥
 

ن باإلضافة  تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا بالمجموعة، والشركات التي ھم مالكوھا الرئیسیی 
التسعیر وشروط ھذه  یتم اعتماد سیاسات  .  ألي منشآت أخرى یسیطرون علیھا أو یسیطرون علیھا بشكل مشترك أو یؤثرون علیھا بشكل جوھري 

إدارتھا المجموعة ومجلس  إدارة  قبل  من  الفترة  .  المعامالت  العالقة خالل  ذات  األطراف  مع  تمت  التي  المعامالت  أھم  بتفاصیل  بیاناً  یلي  وفیما 
 : وأرصدتھا ذات الصلة 

 
المعامالت لفترة التسعة أشھر المنتھیة   

 في
 كما في ) دائن (/ رصید مدین 

سبتمبر   ٣٠ 
  م  ٢٠٢١

سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢٠

سبتمبر   ٣٠
  م ٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
 ) مراجعة (  ) غیر مراجعة (  ) غیر مراجعة(  ) غیر مراجعة (          م ٢٠٢٠

 بآالف الریاالت السعودیة 
        المساھمون الرئیسیون 

 ٦٬٧٨٦    ٣٣٬٧٣٩  ٥٨٬٠٢٧    ٥٦٬٢١٥ أقساط تأمین مكتتبة
 )٤٧٦(  )  ٣٥٧(  -  - مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 -  -  -    ٥٧ لمقدمي الخدمة الصحیة مطالبات مدفوعة 
 -  -  ١٣٤  - خدمات أخرى   -المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  

        
        االستثمارات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة 

 -    ٣١٧  ٧٤٥    ٨٠٠ أقساط تأمین مكتتبة
 -      -  ٢٬٩٢٣    ٢٬٩٥٠ أتعاب وصیل مدفوعة 

         ٢٢٣    ٩١٣  ٥٬٧٩٤    ٥٬٤٢٠ رسوم ومطالبات الشركة المتحدة للتأمین 
شركات مسیطر علیھا أو مسیطر علیھا بشكل  

مشترك أو ممارس علیھا تأثیراً جوھریاً من قبل  
        األطراف ذات العالقة 

 ١٢٩٬٠٠٠    ٧٩٬٦٣٠  ٩٨٬٩٢٨    ٢٢٤٬٠٢٤ أقساط تأمین مكتتبة 
 )٨٢١(  )  ١٬٦٠٦(     -      - مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

     -      -      -  ٣٨٥ لمقدمي الخدمة الصحیة مطالبات مدفوعة 
 )٥٦١(      -   ٦٧٥    ١٬٥٨٩ مصروفات إیجار مدفوعة 

 
من األرباح المتبقیة من عملیات    ٪١٠، یحق لمجلس اإلدارة في كل سنة الحصول على تعویض یصل إلى ما نسبتھ  للنظام األساسي للشركةوفقًا  

 . المساھمین، على النحو المحدد، بناًء على قرار من الجمعیة العامة
 

 : وفیما یلي بیان بمكافآت موظفي اإلدارة العلیا خالل الفترة 
 

سبتمبر   ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 ) غیر مراجعة( 

 سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢٠

 ) غیر مراجعة ( 
 بآالف الریاالت السعودیة 

  ٧٬٧٥٧     ٨٬٥١١ رواتب وبدالت أخرى 
  ٦٤٦     ٢٬١٣٩ تعویضات نھایة الخدمة 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .١٦

 
في  )  السوق األكثر فائدة (إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئیسیة أو  

 .  ییم أخرى تاریخ القیاس وفق ظروف السوق الحالیة بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر قابل للمالحظة مباشرة أو یتم تقدیره باستخدام طریقة تق
 

 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة
 

 :  تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا
 

 .  أدوات مالیة ذات أسعار معلنة غیر معدلة ألدوات مماثلة في أسواق نشطة: سعر السوق المعلن: ١المستوى  �
األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أسالیب التقییم األخرى التي تستند إلیھا جمیع المدخالت  :  ٢المستوى   �

 . الھامة وفقاً لبیانات السوق القابلة للمالحظة
 .  قطرق تقییم تكون مدخالتھا الھامة غیر مبنیة على بیانات قابلة للمالحظة في السو :  ٣المستوى  �
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 ) یتبع(القیم العادلة لألدوات المالیة .   ١٦
 

ال  .  العادلة  یظھر الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة متضمنة بما في ذلك مستویاتھا حسب التسلسل الھرمي للقیمة
التي ال تقاس بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب بشكل معقول قیمتھا  یشمل الجدول القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  

 .  العادلة
 

 بآالف الریاالت السعودیة  
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى    )غیر مراجعة (م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

      استثمارات متاحة للبیع
      عملیات التأمین  

   ٩٩٬٠١٠      -     ٩٩٬٠١٠      -    استثمار صنادیق 
   ٩٧٤٬٧٨٧      -     ١٤١٬١٥٤   ٨٣٣٬٦٣٣  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة( استثمارات الدخل الثابت 

   ٣١١٬٥١٠      -       -     ٣١١٬٥١٠   أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  
   ١٠٬٢٥٠    ١٠٬٢٥٠      -       -    استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
   ١٢٩٬٤٣٦      -       -     ١٢٩٬٤٣٦   أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ١٬٥٢٤٬٩٩٣    ١٠٬٢٥٠    ٢٤٠٬١٦٤   ١٬٢٧٤٬٥٧٩   
      عملیات المساھمین  

   ٦٥٦٬٦٢٦      -     ٦٥٦٬٦٢٦      -    صنادیق استثمار 
   ١٧٠٬٧٦١      -     ٧١٬٥٩٧   ٩٩٬١٦٤  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة( استثمارات الدخل الثابت 

   ٦٩٬١٠٩      -       -     ٦٩٬١٠٩   أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  
   ٩٬٦٥٠      -       -     ٩٬٦٥٠   أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ٩٠٦٬١٤٦      -     ٧٢٨٬٢٢٣   ١٧٧٬٩٢٣   
      

   ٢٬٤٣١٬١٣٩   ١٠٬٢٥٠   ٩٦٨٬٣٨٧   ١٬٤٥٢٬٥٠٢  اإلجمالي 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 بآالف الریاالت السعودیة   
 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   ) مراجعة(م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

      استثمارات متاحة للبیع
      عملیات التأمین 

 ٢٦٣٬٣٦٤ - ٢٦٣٬٣٦٤ -  صنادیق استثمار 
 ١٬٤٧٨٬٣٧٦ - ٤٤٥٬٦٣٢ ١٬٠٣٢٬٧٤٤  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة( استثمارات الدخل الثابت 

 ١٧٦٬٩٦٧ - - ١٧٦٬٩٦٧  أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  
 ١٠٬٢٥٠ ١٠٬٢٥٠ - -  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ٨٩٬٧٠٧ - - ٨٩٬٧٠٧  أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ٢٬٠١٨٬٦٦٤ ١٠٬٢٥٠ ٧٠٨٬٩٩٦ ١٬٢٩٩٬٤١٨ 
      عملیات المساھمین 

 ٦٢٧٬٠٢٨ - ٦٢٧٬٠٢٨ -  صنادیق استثمار 
 ١٦٧٬٠٢٢ - ١٣٩٬٨٠٥ ٢٧٬٢١٧  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة( استثمارات الدخل الثابت 

 ١١١٬١٤١ - - ١١١٬١٤١  أسھم حقوق الملكیة  -محافظ بإدارة الشركة  
 ٥٣٬١٤٥ ٥٣٬١٤٥ - -  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ٤١٬٥٦٦ - - ٤١٬٥٦٦  أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ٩٩٩٬٩٠٢ ٥٣٬١٤٥ ٧٦٦٬٨٣٣ ١٧٩٬٩٢٤ 
      

 ٣٬٠١٨٬٥٦٦ ٦٣٬٣٩٥ ١٬٤٧٥٬٨٢٩ ١٬٤٧٩٬٣٤٢  اإلجمالي 
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
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 )یتبع(القیم العادلة لألدوات المالیة .  ١٦
 

   : في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٣مطابقة قیاسات القیمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى  
  بآالف الریاالت السعودیة      
  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في      

 ) غیر مراجعة(م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
 

 الدخل الشامل اآلخر  قائمة الدخل  استبعادات  مشتریات  ینایر ١الرصید في 
  ٣٠الرصید في 
 سبتمبر

        عملیات التأمین 
 ١٠٬٢٥٠ - - - - ١٠٬٢٥٠  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة   

 ١٠٬٢٥٠ - - - - ١٠٬٢٥٠  اإلجمالي 
        

        عملیات المساھمین
 - - - ) ٥٣٬١٤٥(  - ٥٣٬١٤٥  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة   

  ٥٣٬١٤٥(  - ٥٣٬١٤٥ ( - - - 
        

 ١٠٬٢٥٠ - - ) ٥٣٬١٤٥( -  ٦٣٬٣٩٥  اإلجمالي 
 

  بآالف الریاالت السعودیة      
  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في      

 )مراجعة(م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 الرصید   

 الدخل الشامل اآلخر  قائمة الدخل  استبعادات  مشتریات  ینایر  ١
  ٣١الرصید في 
 دیسمبر 

        عملیات التأمین 
 - - - ) ٦٬٣٤١( - ٦٬٣٤١  صكوك    
 ١٠٬٢٥٠ - - - ١٠٬٢٥٠ -  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة    

  ١٠٬٢٥٠ - - ) ٦٬٣٤١( ١٠٬٢٥٠ ٦٬٣٤١ 
        عملیات المساھمین 

 ٥٣٬١٤٥ - - - - ٥٣٬١٤٥  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
  ٥٣٬١٤٥ - - - - ٥٣٬١٤٥ 

        
 ٦٣٬٣٩٥ - - ) ٦٬٣٤١( ١٠٬٢٥٠ ٥٩٬٤٨٦  اإلجمالي 

 
 ربحیة السھم .١٧

 
م بقسمة صافي  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠م و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

   .  ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة في نھایة الفترة
 

 الزكاة  .١٨
  

 موقف الربوط 
وقد أصدرت الھیئة  ").  الھیئة("م إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لزكویة حتى السنوات المنتھیة في  قدمت الشركة إقراراتھا ا

ً ٢٠١٨م إلى  ٢٠١٤ربوطاً للسنوات من   م، رفضت الھیئة االعتراض وتم استئنافھ أمام لجنة  ٢٠١٤بالنسبة لسنة  .  م حیث تم تقدیم اعتراض علیھا الحقا
م ٢٠١٥وبالمثل، بالنسبة للسنوات من .  المخالفات والمنازعات الضریبیة التابعة لألمانة العامة للجان الضریبیة، ویُنتظر موعد جلسة االستماعالفصل في 

كما أن  .  الضریبیةم، فقد قدمت الشركة استئنافاً أمام األمانة العامة للجان الضریبیة ضد ربط الھیئة وھو قید الفحص لدى األمانة العامة للجان  ٢٠١٨إلى  
وترى اإلدارة أنھ تم تكوین مخصصات كافیة ومالئمة وأنھ لیس من  .  م تخضع حالیاً للفحص من قبل الھیئة ٢٠٢٠م و  ٢٠١٩اإلقرارات الزكویة لسنتي  

 .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ترة المنتھیة في المتوقع أن یكون إلنھاء الربوط المذكورة أعاله تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للف
 

 القطاعات التشغیلیة .١٩
 

الشركة وموجوداتھا ومطلوبات  أنشطة  بشأن  التشغیلیة  القطاعات  اإلدارة  اعتمدت  فقد  بالشركة،  الداخلیة  التقاریر  إعداد  مع عملیة  تحدید  .  ھاتماشیاً  وتم 
 . المقدمة لرئیس العملیات بوصفھ صانع القرارالمعلومات المفصح عنھا في ھذا اإلیضاح على أساس التقاریر الحالیة 

 

وود للبیع  المتاحة  واالستثمارات  االستثماریة  والعقارات  الملموسة  غیر  والموجودات  والمعدات  الممتلكات  على  القطاعات  موجودات  تشتمل  ائع  ال 
والموجودات األخرى وصافي الذمم  /المضاربة المدینة وإیرادات االستثمار والنقد وما یعادلھ الخاصة بعملیات  المرابحة والمصروفات المدفوعة مقدماً 

الموزعة .  التأمین غیر  الموجودات  في  إدراجھا  یتم  المحددة  .  وعلیھ،  المنافع  والتزامات  الدائنة  الفائض  توزیعات  على  األخرى  المطلوبات  تشتمل  ال 
وعلیھ،  .  ض قصیرة األجل وأرصدة معیدي التأمین الدائنة الخاصة بعملیات التأمینوالمطالبات الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى والقرو 

 . یتم إدراجھا في المطلوبات غیر الموزعة 
 

بما في ذلك المصروفات المتعلقة بمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا المتعلقة بأقساط  (ال یتم رفع تقریر عن الموجودات والمطلوبات غیر الموزعة  
ً ) التأمین المدینة واستھالك الممتلكات والمعدات   .  إلى رئیس العملیات بوصفھ صانع القرار ضمن القطاعات ذات الصلة، ویتم مراقبتھا مركزیا
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩
 م ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 )غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي 

قطاع التأمین  
  -الصحي 
 العمرة 

قطاع التأمین  
 على السیارات 

قطاع التأمین  
على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

 العمرة  - العامة 

قطاع قطاع  
- السفر وكوفید

١٩   
قطاع الحمایة  

 واالدخار 
  - اإلجمالي 

 عملیات التأمین

  - اإلجمالي 
عملیات شركة  
 تیجان الخلیج 

عملیات   - اإلجمالي 
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
            اإلیرادات 

            إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ١٧٠٬٣٩٩ - - ١٧٠٬٣٩٩ - ٣٦٬٥١١ ١٬٧٥٤ ٤٬٨٢٥ ١٢١٬٣٧٥ ٢٬٠٣١ ٣٬٩٠٣ أفراد   -
 ٨٦٬٨٧٤ - - ٨٦٬٨٧٤ - - - ١٬٨٢٤ ٤٬٩٧٧ - ٨٠٬٠٧٣ منشآت متناھیة الصغر  -
 ٦٠٬٣٥٨ - - ٦٠٬٣٥٨ ١٠ - - ٢٬٤١٥ ٢٬٠٩٤ - ٥٥٬٨٣٩ منشآت صغیرة  -
 ٩٠٬٣٤٣ - - ٩٠٬٣٤٣ ٤٠١ - - ٤٬٥٥٣ ٢٬٣٢٧ - ٨٣٬٠٦٢ منشآت متوسطة  -
 ١٬٤٥٦٬٧٣١ - - ١٬٤٥٦٬٧٣١ ٣٬٠٣٤ - - ٤٢١٬٦٢٥ ١٠٬٠٤٤ - ١٬٠٢٢٬٠٢٨ شركات  -

 ١٬٨٦٤٬٧٠٥ - - ١٬٨٦٤٬٧٠٥ ٣٬٤٤٥ ٣٦٬٥١١ ١٬٧٥٤ ٤٣٥٬٢٤٢ ١٤٠٬٨١٧ ٢٬٠٣١ ١٬٢٤٤٬٩٠٥ 
 ) ٩٬٠٢٤( - - ) ٩٬٠٢٤( ) ١٬٠٧٥( - - ) ٧٬٩٤٩( - - - محلي  -إعادة التأمین المسند 
 ) ٣٩٢٬٥٥٨( - - ) ٣٩٢٬٥٥٨( ) ١٬٨١٢( ) ١٬٠٧٤( ) ٥٢( ) ٣٨٩٬٩٦٧( - - ٣٤٧ دولي   -إعادة التأمین المسند 

 ) ٤٬٨٤٩( - - ) ٤٬٨٤٩( - - - ) ٣٬٨٢٥( ) ١٬٠٢٤( - - أقساط فائض الخسارة 
 ٥١٧ - - ٥١٧ ٥١٧ - - - - - - إیرادات رسوم من التكافل

 ١٬٤٥٨٬٧٩١ - - ١٬٤٥٨٬٧٩١ ١٬٠٧٥ ٣٥٬٤٣٧ ١٬٧٠٢ ٣٣٬٥٠١ ١٣٩٬٧٩٣ ٢٬٠٣١ ١٬٢٤٥٬٢٥٢ صافي األقساط المكتتبة 
 ٥٦٣٬٣٥٠ - - ٥٦٣٬٣٥٠ ١٢٦ ٤٬١٤٥ ) ٨٥٠( ) ٤٬٠٩٤( ١١٬٣٣٨ ) ١٬٠١٥( ٥٥٣٬٧٠٠ التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي

 ٢٬٠٢٢٬١٤١ - - ٢٬٠٢٢٬١٤١ ١٬٢٠١ ٣٩٬٥٨٢ ٨٥٢ ٢٩٬٤٠٧ ١٥١٬١٣١ ١٬٠١٦ ١٬٧٩٨٬٩٥٢ صافي األقساط المكتسبة 
 ٣٤٬٠٢٧ - - ٣٤٬٠٢٧ - - - ٣٣٬٥٠٦ - - ٥٢١ عموالت إعادة التأمین
 ١٬١٧٧ - - ١٬١٧٧ - - - ٩١٢ ٢٧٠ - )٥( إیرادات اكتتاب أخرى 

 ٢٬٠٥٧٬٣٤٥ - - ٢٬٠٥٧٬٣٤٥ ١٬٢٠١ ٣٩٬٥٨٢ ٨٥٢ ٦٣٬٨٢٥ ١٥١٬٤٠١ ١٬٠١٦ ١٬٧٩٩٬٤٦٨ اإلیرادات إجمالي 
            

            تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ١٬٧٤٩٬٩٢٢ - - ١٬٧٤٩٬٩٢٢ ١٠٬١٥٠ ١٬٣٦٢ - ١٦٥٬٧٥٣ ١٠٢٬٥٦٨ ٧٥٦ ١٬٤٦٩٬٣٣٣ إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتعلقة بھا

 ) ١٨٦٬٩٨٣( - - ) ١٨٦٬٩٨٣( ) ٩٬٢٨٥( - - ) ١٥٩٬٧٨٩( ) ١٬٠٣٤( - ) ١٦٬٨٧٥( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 
 ١٬٥٦٢٬٩٣٩ - - ١٬٥٦٢٬٩٣٩ ٨٦٥ ١٬٣٦٢ - ٥٬٩٦٤ ١٠١٬٥٣٤ ٧٥٦ ١٬٤٥٢٬٤٥٨ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 ٥٢٬٤٠٨ - - ٥٢٬٤٠٨ ١١٧ - - ) ٧٥٠( ) ٨٬٣٧٧( - ٦١٬٤١٨ التسویة، صافيالتغیرات في المطالبات تحت  
 التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبلّغ عنھا،  

 ٦٣٬٦٥٨ - - ٦٣٬٦٥٨ ٢١١ ١٠٬٠٣٩ ١٢٨ ١٬٦٥٤ ) ٣٣٣( ١ ٥١٬٩٥٨ صافي     
 ) ٦٬٥٠٩( - - ) ٦٬٥٠٩( - - - ) ٣٬٤٤٤( - - ) ٣٬٠٦٥( التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ١٬٦٧٢٬٤٩٦ - - ١٬٦٧٢٬٤٩٦ ١٬١٩٣ ١١٬٤٠١ ١٢٨ ٣٬٤٢٤ ٩٢٬٨٢٤ ٧٥٧ ١٬٥٦٢٬٧٦٩ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة  
 ٤٥ - - ٤٥ ٤٥ - - - - - - التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل

 ٨٣٬٥٥٥ - ) ٥٬٤٨٧( ٨٩٬٠٤٢ ١٤٩ ٩١ ٦٨ ١٢٬٣٢٥ ١٩٬٤٤٥ ٧٨ ٥٦٬٨٨٦ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 
 ٢٤٬٥٦٨ - - ٢٤٬٥٦٨ ٢١٣ ١٬٠٩٤ ٣٢ ٣٬٤٤٤ ١٬٠٥٦ ٧٢ ١٨٬٦٥٧ مصروفات اكتتاب أخرى 

 ١٩٬٨٢٤ - - ١٩٬٨٢٤ - ١٨٬٦٥٣ ٦٧ - ١٬٤٥٢ ) ٣٤٨( - توزیعات حصة التأمین 
 إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 

 ١٬٨٠٠٬٤٨٨ - ) ٥٬٤٨٧( ١٬٨٠٥٬٩٧٥ ١٬٦٠٠ ٣١٬٢٣٩ ٢٩٥ ١٩٬١٩٣ ١١٤٬٧٧٧ ٥٥٩ ١٬٦٣٨٬٣١٢ 
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م  ٢٠٢١یونیو   ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩

 
 

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ) غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي

قطاع التأمین  
 -الصحي 
 العمرة

قطاع التأمین  
 على السیارات 

قطاع التأمین  
على  

الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

  -العامة 
 العمرة

قطاع قطاع  
السفر 

 ١٩-وكوفید
قطاع الحمایة  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 
عملیات  
 التأمین

 -اإلجمالي 
عملیات شركة 
 تیجان الخلیج

 -اإلجمالي 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة 
            

  ٢٥٦٬٨٥٧     -   ٥٬٤٨٧  ٢٥١٬٣٧٠ )٣٩٩(  ٨٬٣٤٣  ٥٥٧  ٤٤٬٦٣٢  ٣٦٬٦٢٤  ٤٥٧  ١٦١٬١٥٦ دخل االكتتابصافي 
 :اإلیرادات غیر الموزعة /المصروفات 

        مصروفات عمومیة وإداریة
 
)٢٬٣٥٧( ) ١٧( ) ٢١١٬٨٨٣ ( 

 
)٢١٤٬٢٥٧ ( 

 )١١٬٥٩٩(     -     -  )١١٬٥٩٩(        دیون مشكوك في تحصیلھا 
  ٦٤٬٠٤٨   ٤١٬٤٩٤      -   ٢٢٬٥٥٤         إیرادات استثمار، صافي

 الحصة في الربح من االستثمارات في شركات مستثمر 
  ٣٬٥٣٦   ٣٬٥٣٦      -      -          فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي   

 )٣٬٣٧٢(      - )٥٬٩٧٥( ٢٬٦٠٣        أخرى، صافي)/ مصروفات(  /إیرادات 
 صافي الربح قبل التخصیص والزكاة  

        ٩٥٬٢١٣ ٤٢٬٦٧٣ )٥٠٥( ٥٣٬٠٤٥ 
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    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩
 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 )غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي 

قطاع التأمین  
  -الصحي 
 العمرة

قطاع التأمین  
على 

 السیارات 

قطاع التأمین  
على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

 العمرة  -العامة 

قطاع  
الحمایة  
 واالدخار 

  -اإلجمالي 
 عملیات التأمین 

  -اإلجمالي 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
          اإلیرادات 

          إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
  ١٤٠٬٣٨٨     -   ١٤٠٬٣٨٨     -     -   ٤٬٨٠٤   ١٣٢٬٠٩٨     -   ٣٬٤٨٦  أفراد   -
  ٩٤٬٣٤٤     -   ٩٤٬٣٤٤     -     -   ٣٬٨٠٧   ٤٬٨٢٤     -   ٨٥٬٧١٣  منشآت متناھیة الصغر  -
  ٥٦٬١٣٧     -   ٥٦٬١٣٧   ٢٤     -   ١٬٩٢٧   ٢٬٥٩٤     -   ٥١٬٥٩٢  منشآت صغیرة  -
  ٧٣٬٨٣٦     -   ٧٣٬٨٣٦   ٩     -   ٤٬٣٢٧   ٧٬٣١٣     -   ٦٢٬١٨٧  منشآت متوسطة  -
  ٩٥٥٬١٨٤     -   ٩٥٥٬١٨٤   ٣٬٦٧٤     -   ٣٢٦٬٢٢٣   ٧٬٣٤٥     -   ٦١٧٬٩٤٢  شركات -

  ١٬٣١٩٬٨٨٩     -   ١٬٣١٩٬٨٨٩   ٣٬٧٠٧     -   ٣٤١٬٠٨٨   ١٥٤٬١٧٤     -   ٨٢٠٬٩٢٠  
 )٩٬٩٣٦(     -  )٩٬٩٣٦(  )١٬٧٦٠(     -  )٨٬١٧٦(     -     -     -  محلي  -إعادة التأمین المسند 
 ) ٣١٥٬٣٧٧(     -  ) ٣١٥٬٣٧٧(  )١٬٥٨٠(     -  ) ٣١٣٬٦٩٤(     -     -  ) ١٠٣(  دولي  -إعادة التأمین المسند 

 )٤٬٩٩٠(     -  )٤٬٩٩٠(     -  ) ٧٥٠(  )٣٬٠١٥(  )١٬٢٢٥(     -     -  أقساط فائض الخسارة 
  ٦٣٥     -   ٦٣٥   ٦٣٥     -     -     -     -     -  إیرادات رسوم من التكافل 

  ٩٩٠٬٢٢١     -   ٩٩٠٬٢٢١   ١٬٠٠٢  ) ٧٥٠(   ١٦٬٢٠٣   ١٥٢٬٩٤٩     -   ٨٢٠٬٨١٧  صافي األقساط المكتتبة
  ٧٣٦٬١٣٤     -   ٧٣٦٬١٣٤   ١٨٠     -   ٣٬٩١٤   ١٧٬٦٦٢     -   ٧١٤٬٣٧٨  التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي 

  ١٬٧٢٦٬٣٥٥     -   ١٬٧٢٦٬٣٥٥   ١٬١٨٢  ) ٧٥٠(   ٢٠٬١١٧   ١٧٠٬٦١١     -   ١٬٥٣٥٬١٩٥  صافي األقساط المكتسبة 
  ٣١٬٣٧٦     -   ٣١٬٣٧٦     -     -   ٣١٬٢٢٣     -     -   ١٥٣  إعادة التأمین عموالت 

  ٥٥٤     -   ٥٥٤     -     -   ٢٧   ٣٨٤     -   ١٤٣  إیرادات اكتتاب أخرى 
  ١٬٧٥٨٬٢٨٥     -   ١٬٧٥٨٬٢٨٥   ١٬١٨٢  ) ٧٥٠(   ٥١٬٣٦٧   ١٧٠٬٩٩٥     -   ١٬٥٣٥٬٤٩١  إجمالي اإلیرادات 

          
          تكالیف ومصروفات االكتتاب 

  ١٬٧٩٤٬٧٦٧     -   ١٬٧٩٤٬٧٦٧   ١٠٬٢٧١     -   ٢٦١٬٠٧٨   ٧٨٬٥٠٤   ٦٦٢   ١٬٤٤٤٬٢٥٢  إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتعلقة بھا 
 ) ٢٨٤٬٣٠٧(     -  ) ٢٨٤٬٣٠٧(  )٩٬٧٠٢(     -  ) ٢٥٤٬٥٨٤(   ٩     -  ) ٢٠٬٠٣٠(  حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
  ١٬٥١٠٬٤٦٠     -   ١٬٥١٠٬٤٦٠   ٥٦٩     -   ٦٬٤٩٤   ٧٨٬٥١٣   ٦٦٢   ١٬٤٢٤٬٢٢٢  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
  ٢٬٤٦٣     -   ٢٬٤٦٣   ٩٦   ٢٬٤٠٦   ٤٬١٠٨   ٨٬٦٧١  ) ٤٥٦(  ) ١٢٬٣٦٢(  التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي 

 التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبلّغ عنھا،  
 ) ٥٦٬٥٢٧(     -  ) ٥٦٬٥٢٧(     -  )٤٬٦٢٦(  ) ٩٤٦(  )٢٬٨٦١(  )٧٬٥٩٢(  ) ٤٠٬٥٠٢(  صافي    

 ) ٤٧٬٦٠١(     -  ) ٤٧٬٦٠١(     -     -   ١٬٤١٥     -     -  ) ٤٩٬٠١٦(  التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین
  ١٬٤٠٨٬٧٩٥     -   ١٬٤٠٨٬٧٩٥   ٦٦٥  )٢٬٢٢٠(   ١١٬٠٧١   ٨٤٬٣٢٣  )٧٬٣٨٦(   ١٬٣٢٢٬٣٤٢  صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة  

 ) ٢١٠(     -  ) ٢١٠(  ) ٢١٠(     -     -     -     -     -  التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل 
  ٩٠٬٠٩٧     -   ٩٠٬٠٩٧   ١٧٧     -   ١١٬٣١٦   ٣٠٬٣٩٥     -   ٤٨٬٢٠٩  تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 

  ١٧٬٠٨٤     -   ١٧٬٠٨٤   ١٧٨   ١٥٧   ٢٬٤٣٠   ١٬١٥٥   ٨٤٥   ١٢٬٣١٩  مصروفات اكتتاب أخرى 
  ٩٬٢٩٢     -   ٩٬٢٩٢     -   ١٬١٢٧     -   ٢٬٠٩٤   ٦٬٠٧١     -  توزیعات حصة التأمین 

  ١٬٥٢٥٬٠٥٨     -   ١٬٥٢٥٬٠٥٨   ٨١٠  ) ٩٣٦(   ٢٤٬٨١٧   ١١٧٬٩٦٧  ) ٤٧٠(   ١٬٣٨٢٬٨٧٠  إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩

 
 

 . تم إعادة تصنیف قطاع منافذ للفترة السابقة إلى قطاع السیارات* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ) غیر مراجعة( 

 التشغیلیة القطاعات 

قطاع  
التأمین  
 الصحي 

قطاع التأمین 
  -الصحي  
 العمرة

قطاع  
التأمین على 

 السیارات 

قطاع التأمین 
على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمین 
ضد الحوادث  

 العمرة  - العامة 

قطاع  
الحمایة  
 واالدخار 

  -اإلجمالي  
 عملیات التأمین 

  -اإلجمالي  
عملیات 
 اإلجمالي  المساھمین 

 الریاالت السعودیة بآالف  
          

   ٢٣٣٬٢٢٧     -   ٢٣٣٬٢٢٧  ٣٧٢  ١٨٦   ٢٦٬٥٥٠   ٥٣٬٠٢٨  ٤٧٠   ١٥٢٬٦٢١ صافي دخل االكتتاب 
 : اإلیرادات غیر الموزعة  /المصروفات  

 )١٣٢٬٢١٤(  )١٬٣٧٩(  )١٣٠٬٨٣٥(        مصروفات عمومیة وإداریة 
 )١٩٬٥٦٧(      -   )١٩٬٥٦٧(        مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

  ٣٨٬٢٥٦   ١١٬٤٩٢   ٢٦٬٧٦٤        دخل استثمار، بالصافي 
 الحصة في الربح من االستثمارات في شركات  

  ٣٬١٨٩   ٣٬١٨٩      -          مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي   
  ٢٬٠٧٤      -    ٢٬٠٧٤        إیرادات أخرى، صافي 

  ١٢٤٬٩٦٥   ١٣٬٣٠٢   ١١١٬٦٦٣        صافي الربح قبل التخصیص والزكاة  



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩

 
 
 
 

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
 )غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي 

قطاع التأمین  
  -الصحي 
 العمرة 

قطاع التأمین  
 على السیارات 

قطاع التأمین على  
الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمین ضد  
  -الحوادث العامة 

 العمرة 

قطاع قطاع  
- السفر وكوفید

١٩    
قطاع الحمایة  

 واالدخار 
عملیات   - اإلجمالي 

 التأمین

  - اإلجمالي 
ملیات شركة  ع

 تیجان الخلیج 
عملیات   - اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساھمین 
 بآالف الریاالت السعودیة  

            اإلیرادات 
            إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

 ٤٦٥٬٩٦٢ - - ٤٦٥٬٩٦٢ - ٦٠٬٨١٥ ٢٬٧٠٥ ١٢٬٣٥٨ ٣٧٨٬٥٢٧ ٣٬٢٩٩ ٨٬٢٥٨ أفراد   -
 ٢٧٢٬٦٠٠ - - ٢٧٢٬٦٠٠ - - - ٨٬٥٢٢ ١٢٬٩٣٦ - ٢٥١٬١٤٢ منشآت متناھیة الصغر  -
 ٢٠٠٬٣٧١ - - ٢٠٠٬٣٧١ ١٦٤ - - ١٤٬١٧٢ ٦٬١١٤ - ١٧٩٬٩٢١ منشآت صغیرة  -
 ٢٦٧٬٦٠٨ - - ٢٦٧٬٦٠٨ ٦٤٧ - - ٢٣٬٤٤٧ ١٦٬١١٣ - ٢٢٧٬٤٠١ منشآت متوسطة  -
 ٥٬٨٤٣٬٩٣٧ - - ٥٬٨٤٣٬٩٣٧ ١٩٬٤١٩ - - ١٬١٥٥٬٩٠٥ ٢٧٬١٣٨ - ٤٬٦٤١٬٤٧٥ شركات  -

 ٧٬٠٥٠٬٤٧٨ - - ٧٬٠٥٠٬٤٧٨ ٢٠٬٢٣٠ ٦٠٬٨١٥ ٢٬٧٠٥ ١٬٢١٤٬٤٠٤ ٤٤٠٬٨٢٨ ٣٬٢٩٩ ٥٬٣٠٨٬١٩٧ 
 ) ٦٤٬٦٠٦( - - ) ٦٤٬٦٠٦( ) ٢٬٢٨٢( - - ) ٦٢٬٣٢٤( - - - محلي  -إعادة التأمین المسند 
 ) ١٬١٥٢٬٨٥٩( - - ) ١٬١٥٢٬٨٥٩( ) ١٦٬٠٥٢( ) ١٬٧١٩( ) ٦٨( ) ١٬٠٥١٬١٨٩( - - ) ٨٣٬٨٣١( دولي   -إعادة التأمین المسند 

 ) ١٣٬٠٤٢( - - ) ١٣٬٠٤٢( - - ) ١٬٢١٨( ) ٩٬١٢١( ) ٢٬٧٠٣( - - أقساط فائض الخسارة 
 ٣٬١٧٤ - - ٣٬١٧٤ ٣٬١٧٤ - - - - - - إیرادات رسوم من التكافل

 ٥٬٨٢٣٬١٤٥ - - ٥٬٨٢٣٬١٤٥ ٥٬٠٧٠ ٥٩٬٠٩٦ ١٬٤١٩ ٩١٬٧٧٠ ٤٣٨٬١٢٥ ٣٬٢٩٩ ٥٬٢٢٤٬٣٦٦ صافي األقساط المكتتبة 
 ) ٩٬٩٥٣( - - ) ٩٬٩٥٣( ٣٢٣ ) ٤٬٨٢٣( ) ٨٣٦( ) ١٧٬٠٢١( ١٩٬٠٥٣ ) ٩٩٣( ) ٥٬٦٥٦( التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي

 ٥٬٨١٣٬١٩٢ - - ٥٬٨١٣٬١٩٢ ٥٬٣٩٣ ٥٤٬٢٧٣ ٥٨٣ ٧٤٬٧٤٩ ٤٥٧٬١٧٨ ٢٬٣٠٦ ٥٬٢١٨٬٧١٠ صافي األقساط المكتسبة 
 ٩٧٬٢٥٣ - - ٩٧٬٢٥٣ - - - ٩٦٬١٢٣ - - ١٬١٣٠ عموالت إعادة التأمین
 ٤٬٧١٩ - - ٤٬٧١٩ - - - ٢٬٨٠٦ ١٬٩١٣ - - إیرادات اكتتاب أخرى 

 ٥٬٩١٥٬١٦٤ - - ٥٬٩١٥٬١٦٤ ٥٬٣٩٣ ٥٤٬٢٧٣ ٥٨٣ ١٧٣٬٦٧٨ ٤٥٩٬٠٩١ ٢٬٣٠٦ ٥٬٢١٩٬٨٤٠ إجمالي اإلیرادات 
            

            تكالیف ومصروفات االكتتاب 
المطالبات المدفوعة والمصروفات  إجمالي 

 ٤٬٩٤٧٬٢٢٥ - - ٤٬٩٤٧٬٢٢٥ ٢٨٬٣٨٧ ١٬٣٦٢ - ٢٥٠٬٣٨٠ ٣٠٧٬٥٥٦ ١٬٢٢٩ ٤٬٣٥٨٬٣١١ المتعلقة بھا
حصة معیدي التأمین من المطالبات  

 ) ٢٩٤٬٢١١( - - ) ٢٩٤٬٢١١( ) ٢٦٬١٩٥( - - ) ٢٣٤٬٠٨٦( ) ٤٬٤١٨( - ) ٢٩٬٥١٢( المدفوعة 
األخرى  صافي المطالبات والمنافع 

 ٤٬٦٥٣٬٠١٤ - - ٤٬٦٥٣٬٠١٤ ٢٬١٩٢ ١٬٣٦٢ - ١٦٬٢٩٤ ٣٠٣٬١٣٨ ١٬٢٢٩ ٤٬٣٢٨٬٧٩٩ المدفوعة 
التغیرات في المطالبات تحت التسویة،  

 ) ٧٨٬٣٥٥( - - ) ٧٨٬٣٥٥( ٥٣ - - ٧٢٢ ) ٢٠٬٦٦١( - ) ٥٨٬٤٦٩( صافي
 التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة  

 ٣٠٢٬٦٠٢ - - ٣٠٢٬٦٠٢ ٢٠٩ ١٣٬٥٣٤ ٢٨٠ ) ٢٤( ) ١٥٬٤٩٥( ) ٨٤( ٣٠٤٬١٨٢ وغیر المبلّغ عنھا، صافي    
 ) ١٧٬٧٤٣( - - ) ١٧٬٧٤٣( - - - ) ٥٬٢٠٦( - - ) ١٢٬٥٣٧( التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ٤٬٨٥٩٬٥١٨ - - ٤٬٨٥٩٬٥١٨ ٢٬٤٥٤ ١٤٬٨٩٦ ٢٨٠ ١١٬٧٨٦ ٢٦٦٬٩٨٢ ١٬١٤٥ ٤٬٥٦١٬٩٧٥ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة  
 ٤٢٠ - - ٤٢٠ ٤٢٠ - - - - - - التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل

 ٢٤٩٬٩٥٩ - ) ٩٬٩٥٧( ٢٥٩٬٩١٦ ٤١٤ ١٤٩ ١٣٩ ٣٣٬٤٨٣ ٥٣٬١٤٧ ١٧٣ ١٧٢٬٤١١ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 
 ٨٩٬٧٩٤ - - ٨٩٬٧٩٤ ٢٬٠٠٤ ١٬٨٢٤ ٦٠ ٩٬٧٣٩ ٤٬١٩٩ ١٥٣ ٧١٬٨١٥ مصروفات اكتتاب أخرى 

 ٣٥٬٣٩١ - - ٣٥٬٣٩١ - ٢٥٬٨٣٦ ) ٧٠٢( - ١٠٬٤٠٦ ) ١٤٩( - توزیعات حصة التأمین 
 ٥٬٢٣٥٬٠٨٢ - ) ٩٬٩٥٧( ٥٬٢٤٥٬٠٣٩ ٥٬٢٩٢ ٤٢٬٧٠٥ ) ٢٢٣( ٥٥٬٠٠٨ ٣٣٤٬٧٣٤ ١٬٣٢٢ ٤٬٨٠٦٬٢٠١ إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 ) غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي

قطاع التأمین  
 -الصحي 
 العمرة

قطاع التأمین  
 على السیارات 

قطاع التأمین  
على  

الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

  -العامة 
 العمرة

قطاع قطاع  
السفر 

 ١٩-وكوفید
قطاع الحمایة  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 
عملیات  
 التأمین

 -اإلجمالي 
عملیات شركة 
 تیجان الخلیج

عملیات   -اإلجمالي 
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة 
            

 ٦٨٠٬٠٨٢ - ٩٬٩٥٧ ٦٧٠٬١٢٥ ١٠١ ١١٬٥٦٨ ٨٠٦ ١١٨٬٦٧٠ ١٢٤٬٣٥٧ ٩٨٤ ٤١٣٬٦٣٩ دخل االكتتابصافي 
 :اإلیرادات غیر الموزعة /المصروفات 

 ) ٥٤٤٬٤٧٠( )٤٬٩٢٣( )٣١٤( ) ٥٣٩٬٢٣٣(        مصروفات عمومیة وإداریة
 (˾˺́̀) - - )٧٬٨١٥(        مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ٢٢٣٬٧٥٢ ١١٤٬٩٦٩ - ١٠٨٬٧٨٣        استثمار، صافيإیرادات 
 الحصة في الربح من االستثمارات في شركات  

 ١٠٬١٧٤ ١٠٬١٧٤ - -         مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي   
 )١٬٠٩٠( - )٨٬٩٩٨( ٧٬٩٠٨        أخرى، صافي)/ مصروفات(  /إیرادات 

 ٣٦٠٬٦٣٣ ١٢٠٬٢٢٠ ٦٤٥ ٢٣٩٬٧٦٨        صافي الربح قبل التخصیص والزكاة  
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩
 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 )غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
قطاع التأمین  

 الصحي 

قطاع التأمین  
  -الصحي 
 العمرة

قطاع التأمین  
على 

 السیارات 

قطاع التأمین على  
الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

  -العامة 
 العمرة

قطاع الحمایة  
 واالدخار 

  -اإلجمالي 
 عملیات التأمین 

  -اإلجمالي 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
          اإلیرادات 

          إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ٧١٨٬٨٣٨ - ٧١٨٬٨٣٨ - ٩٢٬٣٨٤ ١٤٬٢٤٦ ٤٤٤٬٢٤٥ ١٤٥٬٠٥٣ ٢٢٬٩١٠ أفراد   -
 ٢٨١٬٣٨٤ - ٢٨١٬٣٨٤ - - ١٣٬١٧٩ ١٤٬٢٠٩ - ٢٥٣٬٩٩٦ منشآت متناھیة الصغر  -
 ١٩٥٬٠٠٣ - ١٩٥٬٠٠٣ ١٥٧ - ١٢٬٨٢٤ ٩٬٠٠٨ - ١٧٣٬٠١٤ منشآت صغیرة  -
 ٢٥٤٬٢٥٩ - ٢٥٤٬٢٥٩ ٥٨٤ - ١٩٬٣٨٢ ٢٤٬٩١١ - ٢٠٩٬٣٨٢ منشآت متوسطة  -
 ٤٬٩١٢٬٩٣٩ - ٤٬٩١٢٬٩٣٩ ١٦٬٥٥٣ - ١٬٠٥٧٬٢١٦ ٢١٬٩٤٢ - ٣٬٨١٧٬٢٢٨ شركات -

 ٦٬٣٦٢٬٤٢٣ - ٦٬٣٦٢٬٤٢٣ ١٧٬٢٩٤ ٩٢٬٣٨٤ ١٬١١٦٬٨٤٧ ٥١٤٬٣١٥ ١٤٥٬٠٥٣ ٤٬٤٧٦٬٥٣٠ 
 ) ٧٦٬٣٤٤( - ) ٧٦٬٣٤٤( ) ١٢٬٣٣٧( - ) ٦٤٬٠٠٧( - - - محلي  -إعادة التأمین المسند 
 ) ٩٨٤٬٧٩٥( - ) ٩٨٤٬٧٩٥( ) ٣٬٢٧٥( - ) ٩٨٠٬١٨٨( - - ) ١٬٣٣٢( دولي  -إعادة التأمین المسند 

 ) ٢٠٬٥٤١( - ) ٢٠٬٥٤١( - ) ٥٬٢٥٠( ) ٨٬٦٨٠( ) ٦٬٦١١( - - أقساط فائض الخسارة 
 ٣٬٥٩٠ - ٣٬٥٩٠ ٣٬٥٩٠ - - - - - التكافل إیرادات رسوم من 

 ٥٬٢٨٤٬٣٣٣ - ٥٬٢٨٤٬٣٣٣ ٥٬٢٧٢ ٨٧٬١٣٤ ٦٣٬٩٧٢ ٥٠٧٬٧٠٤ ١٤٥٬٠٥٣ ٤٬٤٧٥٬١٩٨ صافي األقساط المكتتبة
 ) ٣٠٬٤٠٣( - ) ٣٠٬٤٠٣( ٣٣٩ - ١٬١٢٥ ١٥٬٤٣١ - ) ٤٧٬٢٩٨( التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي 

 ٥٬٢٥٣٬٩٣٠ - ٥٬٢٥٣٬٩٣٠ ٥٬٦١١ ٨٧٬١٣٤ ٦٥٬٠٩٧ ٥٢٣٬١٣٥ ١٤٥٬٠٥٣ ٤٬٤٢٧٬٩٠٠ صافي األقساط المكتسبة 
 ٨٦٬٣٤١ - ٨٦٬٣٤١ - - ٨٥٬٠٣٨ - - ١٬٣٠٣ عموالت إعادة التأمین 
 ٦٬٤١٨ - ٦٬٤١٨ - - ١٬٣٤٢ ٣٬٧٤٨ - ١٬٣٢٨ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ٥٬٣٤٦٬٦٨٩ - ٥٬٣٤٦٬٦٨٩ ٥٬٦١١ ٨٧٬١٣٤ ١٥١٬٤٧٧ ٥٢٦٬٨٨٣ ١٤٥٬٠٥٣ ٤٬٤٣٠٬٥٣١ إجمالي اإلیرادات 
          

          تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ٥٬٢٥٤٬٢٦٢ - ٥٬٢٥٤٬٢٦٢ ١٦٬٧٩٣ ١٬٩٩١ ٩٣١٬٦٧٨ ٢٢١٬٤٢٤ ٥٤٬٧٤٥ ٤٬٠٢٧٬٦٣١ إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتعلقة بھا 

 ) ٩٧٦٬٦٤٩( - ) ٩٧٦٬٦٤٩( ) ١٥٬٦٨٢( - ) ٩١١٬٥١٢( ) ٢٬٤٦٨( - ) ٤٦٬٩٨٧( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ٤٬٢٧٧٬٦١٣ - ٤٬٢٧٧٬٦١٣ ١٬١١١ ١٬٩٩١ ٢٠٬١٦٦ ٢١٨٬٩٥٦ ٥٤٬٧٤٥ ٣٬٩٨٠٬٦٤٤ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
 ) ٢٧٬٤٩٧( - ) ٢٧٬٤٩٧( ٤٧٠ ٢٬٤٠٦ ١٬٦٣٢ ) ١٬٥٠٦( ٣٦٥ ) ٣٠٬٨٦٤( التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي 

 التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبلّغ  
 ) ٣٧٠٬٤١٥( - ) ٣٧٠٬٤١٥( - ٢٬٦٥٢ ) ٢٢٬٧٦٢( ) ١٨٬٦٩٢( ١٬٨٣٩ ) ٣٣٣٬٤٥٢( عنھا، صافي    

 ١٥٨٬٧٣٤ - ١٥٨٬٧٣٤ - - ١٣٬٩٧٥ - - ١٤٤٬٧٥٩ التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ٤٬٠٣٨٬٤٣٥ - ٤٬٠٣٨٬٤٣٥ ١٬٥٨١ ٧٬٠٤٩ ١٣٬٠١١ ١٩٨٬٧٥٨ ٥٦٬٩٤٩ ٣٬٧٦١٬٠٨٧ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة  

 ) ٦٥٠( - ) ٦٥٠( ) ٦٥٠( - - - - - التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل 
 ٢٨٥٬٨٣٦ - ٢٨٥٬٨٣٦ ٦٦٤ ٦٬٩٢٩ ٣٢٬٩٢٥ ٨٣٬٤٣٤ ١٠٬٨٧٩ ١٥١٬٠٠٥ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 

 ١٠٨٬٢٣٠ - ١٠٨٬٢٣٠ ٨١٥ ١١٬٠١٤ ٩٬٠٤٢ ٦٬٣٢٠ ١٣٬٩٦٨ ٦٧٬٠٧١ مصروفات اكتتاب أخرى 
 ١٣٣٬٧٠٩ - ١٣٣٬٧٠٩ - ٥٦٬٩٦٨ - ٢٠٬٤٢٣ ٥٦٬٣١٨ - توزیعات حصة التأمین 

 ٤٬٥٦٥٬٥٦٠ - ٤٬٥٦٥٬٥٦٠ ٢٬٤١٠ ٨١٬٩٦٠ ٥٤٬٩٧٨ ٣٠٨٬٩٣٥ ١٣٨٬١١٤ ٣٬٩٧٩٬١٦٣ إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

���˼˺�� 

 )یتبع (القطاعات التشغیلیة .  ١٩
 م ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 ) غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 

قطاع  
التأمین  
 الصحي 

قطاع  
التأمین  
  -الصحي  
 العمرة

قطاع  
التأمین على 

 السیارات 

قطاع  
التأمین على 
الممتلكات 
 والحوادث 

قطاع التأمین 
ضد الحوادث  

  - العامة 
 العمرة

قطاع  
الحمایة  
 واالدخار 

  -اإلجمالي  
 عملیات التأمین 

  -اإلجمالي  
عملیات 
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
          

   ٧٨١٬١٢٩     -     ٧٨١٬١٢٩   ٣٬٢٠١   ٥٬١٧٤   ٩٦٬٤٩٩   ٢١٧٬٩٤٨   ٦٬٩٣٩   ٤٥١٬٣٦٨ صافي دخل االكتتاب 
 : اإلیرادات غیر الموزعة  /المصروفات  

 )٤٣٠٬٧٠٩(  )٤٬٢٠٨(  )٤٢٦٬٥٠١(        مصروفات عمومیة وإداریة 
 )٥٢٬١٧٧(      -   )٥٢٬١٧٧(        مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

  ١٣٦٬٢٦٩   ١٩٬٥٧٣   ١١٦٬٦٩٦        دخل استثمار، بالصافي 
 الحصة في الربح من االستثمارات في شركات  

  ١٠٬٩١٩   ١١٬٠٢٧  ) ١٠٨(         مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي   
 )٤٬٨١٢(  )٢٬١٧٥(  )٢٬٦٣٧(        االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

  ١١٬٠٩٥      -    ١١٬٠٩٥        إیرادات أخرى، صافي 
  ٤٥١٬٧١٤   ٢٤٬٢١٧   ٤٢٧٬٤٩٧        صافي الربح قبل التخصیص والزكاة  

 
 

. تم إعادة تصنیف قطاع منافذ للفترة السابقة إلى قطاع السیارات* 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

���˼˻�� 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة .  ١٩

 
 
 

 
 

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
 ) غیر مراجعة( 

 القطاعات التشغیلیة 
التأمین  قطاع 

 الصحي

قطاع التأمین  
 -الصحي 
 العمرة

قطاع التأمین  
على  

 السیارات

قطاع التأمین  
على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

  -العامة 
 العمرة

قطاع قطاع  
السفر 

 ١٩-وكوفید
قطاع الحمایة  

 واالدخار 
عملیات   -اإلجمالي 

 التأمین

 -اإلجمالي 
عملیات شركة 

 الخلیجتیجان 

 -اإلجمالي 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة 
            الموجودات

  ١٥٬٣٨٢     ١٥٬٣٨٢      -      -      -   ١٢٬٨٢٣   ٢٬٥٥٩      -      -  أقساط فائض خسارة مؤجلة 
 ١٢٥٬٢٨٧   ١٢٥٬٢٨٧ ٢٧٧ ٦ ٦٥ ١٧٬٥١٨ ١٩٬٨٧٩ ٧٦ ٨٧٬٤٦٦ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات تحت  
 ١٬٧٤٤٬٧٧٤   ١٬٧٤٤٬٧٧٤ ١٩٬٤٤٩ - - ١٬٧٠٢٬٩٧٠ ٢٢٬٣٢٤ - ٣١ التسویة   

 المطالبات  احتیاطي حصة معیدي التأمین من 
 ٣٢٣٬٨٦٨   ٣٢٣٬٨٦٨ ١١٬٠٢٥ ٣٩٢ ٩ ٢٨٧٬٦٣٦ ٤٬٥١٠ - ٢٠٬٢٩٦ المتكبدة وغیر مبلغ عنھا   

 ٧٦٢٬٧٢٧   ٧٦٢٬٧٢٧ ١٬٩٩٥ ١٥٩ ٢٦ ٧٢٦٬٤٥٩ - - ٣٤٬٠٨٨ حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة
            :الموجودات غیر الموزعة

تشمل عقارات استثماریة واستثمارات  (استثمارات 
في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

  /واستثمارات متاحة للبیع وودائع مضاربة 
 ٦٬١٢٧٬٥٤٢ ٣٬١٠٤٬٣٦٥  ٣٬٠٢٣٬١٧٧        ) مرابحة وإیرادات استثمارات مستحقة

 ٢٬٩٥٧٬١٦٥   ٢٬٩٥٧٬١٦٥        ذمم مدینة، صافي 
 ٦١١٬٧٩٢ ١٠٩٬٣٦٦ ١٢٬٤٨٦ ٤٨٩٬٩٤٠        نقد وما في حكمھ 

 ١٬٠٦٠٬٤٧٨ ١٣٠٬١٠٨  ٩٣٠٬٣٧٠        موجودات أخرى غیر موزعة 
 ١٣٬٧٢٩٬٠١٥ ٣٬٣٤٣٬٨٣٩ ١٢٬٤٨٦ ١٠٬٣٧٢٬٦٩٠        إجمالي الموجودات  

            
            المطلوبات 

 ٣٬٩٦٤   ٣٬٩٦٤ ٣٬٩٦٤ - - - - - - أنشطة تكافل  احتیاطي
 ٢٬٢٢٠٬٥٠١   ٢٬٢٢٠٬٥٠١ ٢٠٬٩٨١ - - ١٬٨٤٠٬١٩٦ ١٩٢٬٤٦٣ - ١٦٦٬٨٦١ مطالبات تحت التسویةإجمالي  

 ١٬٨٨٦٬٠٣٦   ١٬٨٨٦٬٠٣٦ ١٢٬٠٩٣ ١٣٬٩٢٦ ٣٢٠ ٢٨٣٬٥٣٥ ١٣٩٬١١٩ ١٩٣ ١٬٤٣٦٬٨٥٠ احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٣٤٬٦٥٨   ٣٤٬٦٥٨ - - - ١٢٬٤٨٨ - - ٢٢٬١٧٠ احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ٤٣٬٩١٧   ٤٣٬٩١٧ ٥٢٣ - - ٤٢٬٤٢٨ - - ٩٦٦ دخل عمولة غیر مكتسب 
 ٤٬٤٠٨٬٣٦٠   ٤٬٤٠٨٬٣٦٠ ٢٬١٩٢ ٤٬٩٨٢ ٨٧٦ ٧٩٧٬٥٦٥ ٣٠٨٬٤٥٤ ١٬٠١٥ ٣٬٢٩٣٬٢٧٦ إجمالي أقساط غیر مكتسبة

            :مطلوبات غیر موزعة
 ٥٣٦٬٤١٣   ٥٣٦٬٤١٣        أرصدة معیدي التأمین الدائنة
 ١٬٥٧٣٬٣٩٣ ٤١٥٬٥٤٣ ٣٬٤٥٩ ١٬١٥٤٬٣٩١        مطلوبات أخرى غیر موزعة

 ١٠٬٧٠٧٬٢٤٢ ٤١٥٬٥٤٣ ٣٬٤٥٩ ١٠٬٢٨٨٬٢٤٠        إجمالي المطلوبات  



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

    ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

���˼˼�� 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة .  ١٩

 
 

 . تم إعادة تصنیف قطاع منافذ للفترة السابقة إلى قطاع السیارات* 
 

 م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في   
 ) مراجعة( 

قطاع التأمین   القطاعات التشغیلیة 
 الصحي 

قطاع 
التأمین 
  -الصحي 
 العمرة 

قطاع 
التأمین 
على 

 السیارات 

قطاع التأمین  
على 

الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمین  
ضد الحوادث  

 العمرة  -العامة 
قطاع الحمایة  

 واالدخار
  -اإلجمالي 

 عملیات التأمین
عملیات   -اإلجمالي 

 شركة تیجان الخلیج
عملیات   -اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساھمین
 بآالف الریاالت السعودیة 

           الموجودات  
 ١٢٬٧٢٣   ١٢٬٧٢٣ - - ١٢٬٢٨٠ ٤٤٣ - - أقساط فائض خسارة مؤجلة 
 ١٣٤٬٧٢٤   ١٣٤٬٧٢٤ ٢١٣ ١ ١٨٬٠٥٢ ٢٣٬٩٨٢ ٢ ٩٢٬٤٧٤ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 ١٬٩٦٢٬٥٧٠   ١٬٩٦٢٬٥٧٠ ١٩٬٣٨٩ - ١٬٩١٩٬٤٤٨ ٢٣٬٧١٢ - ٢١ حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
 المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ  احتیاطي حصة معیدي التأمین من 

 ٢٨٩٬٧٨٤   ٢٨٩٬٧٨٤ ١١٬٠٢٥ - ٢٦٤٬٩١٢ ٦٬٥٠٣ - ٧٬٣٤٤ عنھا   
 ٦٨٣٬٦٩٨   ٦٨٣٬٦٩٨ ٣٬٤٠٧ - ٦٨٠٬٢٩١ - - - حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة

           :الموجودات غیر الموزعة
تشمل عقارات استثماریة واستثمارات في شركة مستثمر  (استثمارات 

فیھا بطریقة حقوق الملكیة واستثمارات متاحة للبیع وودائع 
  )مرابحة وإیرادات استثمارات مستحقة /مضاربة 

 

  

 

 ٦٬٣٠٣٬٣٥٢ ٢٬٩٢٩٬٧٥٢  ٣٬٣٧٣٬٦٠٠ 
 ٣٬٤٨٠٬٥٥٣ - - ٣٬٤٨٠٬٥٥٣       ذمم مدینة، صافي 
 ٤٤٥٬٧٩٤ ١٠٠٬٩٣٥ ٧٬٥٠٠ ٣٣٧٬٣٥٩       نقد وما في حكمھ 

 ٩٤٤٬٢٢٨ ١٢٧٬٧٧٤ - ٨١٦٬٤٥٤       موجودات أخرى غیر موزعة 
 ١٤٬٢٥٧٬٤٢٦ ٣٬١٥٨٬٤٦١ ٧٬٥٠٠ ١١٬٠٩١٬٤٦٥       إجمالي الموجودات  

           
           المطلوبات 

 ٣٬٥٤٤   ٣٬٥٤٤ ٣٬٥٤٤ - - - - - أنشطة تكافل  احتیاطي
 ٢٬٥١٦٬٦٥٢   ٢٬٥١٦٬٦٥٢ ٢٠٬٨٦٨ - ٢٬٠٥٥٬٩٥٢ ٢١٤٬٥١٢ - ٢٢٥٬٣٢٠ التسویةإجمالي مطالبات تحت  

 ١٬٥٤٩٬٣٥٠   ١٬٥٤٩٬٣٥٠ ١١٬٨٨٤ ٣١ ٢٦٠٬٨٣٥ ١٥٦٬٦٠٧ ٢٧٧ ١٬١١٩٬٧١٦ احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٥٢٬٤٠١   ٥٢٬٤٠١ - - ١٧٬٦٩٤ - - ٣٤٬٧٠٧ احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ٣٧٬٥٣٨   ٣٧٬٥٣٨ ٧٧٧ - ٣٦٬٧٦١ - - - مكتسب دخل عمولة غیر 
 ٤٬٣١٩٬٣٧٨   ٤٬٣١٩٬٣٧٨ ٣٬٩٢٧ ١٤ ٧٣٤٬٣٧٦ ٣٢٧٬٥٠٧ ٢٢ ٣٬٢٥٣٬٥٣٢ إجمالي أقساط غیر مكتسبة

           :مطلوبات غیر موزعة
 ٢٥٤٬٥٥٩ - - ٢٥٤٬٥٥٩       أرصدة معیدي التأمین الدائنة

 ٢٬٧١٤٬٦٤٢ ٣٥٩٬٤٩٠ - ٢٬٣٥٥٬١٥٢       مطلوبات أخرى غیر موزعة  
 ١١٬٤٤٨٬٠٦٤ ٣٥٩٬٤٩٠ - ١١٬٠٨٨٬٥٧٤       إجمالي المطلوبات 
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 المعلومات اإلضافیة   .٢٠
 

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة   .١

 

 م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في   م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
 ) مراجعة(  )  غیر مراجعة(  

 عملیات التأمین  

عملیات  
المساھمین  

 عملیات التأمین  اإلجمالي  التابعة ةوالشرك

عملیات  
المساھمین 

 اإلجمالي  التابعة  ةوالشرك
 بآالف الریاالت السعودیة 

        الموجودات
  ١٢٥٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠     -           ١٢٥٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠      -  ودیعة نظامیة 

   ٢٬٧٧٤   ٢٬٧٧٤     -   ٢٬٩٦٨   ٢٬٩٦٨      -  الودیعة النظامیة دخل مستحق من 
  ١٩١٬٨٥١     -  ١٩١٬٨٥١   ١٨٥٬١٣٢      -   ١٨٥٬١٣٢  ممتلكات ومعدات، صافي

   ٧٬٧٠٨     -   ٧٬٧٠٨   ١٥٬٨٠٧      -   ١٥٬٨٠٧  موجودات غیر ملموسة
   ٦٢٬١٣٨     -   ٦٢٬١٣٨   ٦١٬١٧٥      -   ٦١٬١٧٥  عقارات استثماریة

استثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق  
   ٨٥٬٣١٩   ٨٥٬٣١٩     -   ٨٠٬٦٤٦   ٨٠٬٦٤٦      -  الملكیة 

   ٣٬٠١٨٬٥٦٦  ٩٩٩٬٩٠٢   ٢٬٠١٨٬٦٦٤   ٢٬٤٣١٬١٣٩   ٩٠٦٬١٤٦   ١٬٥٢٤٬٩٩٣  استثمارات متاحة للبیع 
   ٣٬١٣٤٬٩٣٢   ١٬٨٤٣٬٤٦٧   ١٬٢٩١٬٤٦٥   ٣٬٤٩١٬٦١٤   ٢٬٠٩١٬٨١٤   ١٬٣٩٩٬٨٠٠  مرابحة  /ودائع مضاربة 

     -   ٢٧٬٠٩١ ) ٢٧٬٠٩١(      -  ٥٬١٨٩ )٥٬١٨٩( إلى عملیات المساھمین /مستحق من 
 ٦١٦٬٨٩٥     - ٦١٦٬٨٩٥   ٧٣١٬٥٧١   ٢٬١٤٠   ٧٢٩٬٤٣١  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

   ١٢٬٧٢٣     -   ١٢٬٧٢٣   ١٥٬٣٨٢      -   ١٥٬٣٨٢  أقساط فائض خسارة مؤجلة 
  ١٣٤٬٧٢٤     -  ١٣٤٬٧٢٤   ١٢٥٬٢٨٧      -   ١٢٥٬٢٨٧  تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

   ١٬٩٦٢٬٥٧٠     -   ١٬٩٦٢٬٥٧٠   ١٬٧٤٤٬٧٧٤      -   ١٬٧٤٤٬٧٧٤  حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
المطالبات المتكبدة   احتیاطي حصة معیدي التأمین من

  ٢٨٩٬٧٨٤     -  ٢٨٩٬٧٨٤   ٣٢٣٬٨٦٨      -   ٣٢٣٬٨٦٨  وغیر مبلغ عنھا
  ٦٨٣٬٦٩٨     -  ٦٨٣٬٦٩٨   ٧٦٢٬٧٢٧      -   ٧٦٢٬٧٢٧  حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة

 ٣٬٤٨٠٬٥٥٣     - ٣٬٤٨٠٬٥٥٣  ٢٬٩٥٧٬١٦٥     -  ٢٬٩٥٧٬١٦٥ ذمم مدینة، صافي 
   ٢٬٣٩٧   ١٬٠٦٤   ١٬٣٣٣   ٦٢٬٩٦٨   ٢٥٬٧٥٩   ٣٧٬٢٠٩  إیرادات استثمار مستحقة 

  ٤٤٥٬٧٩٤  ١٠٨٬٤٣٥  ٣٣٧٬٣٥٩   ٦١١٬٧٩٢   ١٢١٬٨٥٢   ٤٨٩٬٩٤٠  نقد وما في حكمھ 
 ١٤٬٢٥٧٬٤٢٦   ٣٬١٩٣٬٠٥٢ ١١٬٠٦٤٬٣٧٤  ١٣٬٧٢٩٬٠١٥ ٣٬٣٦١٬٥١٤ ١٠٬٣٦٧٬٥٠١ إجمالي الموجودات

        
        المطلوبات 

 ٢٥٢٬٠٨٦ - ٢٥٢٬٠٨٦  ٢٧٣٬٤٤٢     -  ٢٧٣٬٤٤٢ توزیعات الفائض الدائنة
  ١٣٤٬٩٩٠ -  ١٣٤٬٩٩٠   ١٤١٬٧٩٩      -   ١٤١٬٧٩٩  التزامات المنافع المحددة

   ٢٬٧٧٤   ٢٬٧٧٤     -       ٢٬٩٦٨   ٢٬٩٦٨      -  عائد دائن على الودیعة النظامیة 
 ١٬٥٧٠٬١٥٩   ٤٬٠٨١ ١٬٥٦٦٬٠٧٨   ٧٤٥٬٥٤٥   ٦٬٣٩٥   ٧٣٩٬١٥٠  ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى مطالبات دائنة 

  ٤٠١٬٩٩٨ -  ٤٠١٬٩٩٨      -      -      -  قروض قصیرة األجل
   ٣٬٥٤٤ -   ٣٬٥٤٤   ٣٬٩٦٤      -   ٣٬٩٦٤  أنشطة تكافل  احتیاطي

   ٢٬٥١٦٬٦٥٢ -   ٢٬٥١٦٬٦٥٢   ٢٬٢٢٠٬٥٠١      -   ٢٬٢٢٠٬٥٠١  إجمالي مطالبات تحت التسویة   
   ١٬٥٤٩٬٣٥٠ -   ١٬٥٤٩٬٣٥٠   ١٬٨٨٦٬٠٣٦      -   ١٬٨٨٦٬٠٣٦  احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

   ٥٢٬٤٠١ -   ٥٢٬٤٠١   ٣٤٬٦٥٨      -   ٣٤٬٦٥٨  احتیاطي عجز أقساط التأمین 
   ٣٧٬٥٣٨ -   ٣٧٬٥٣٨   ٤٣٬٩١٧      -   ٤٣٬٩١٧  دخل عمولة غیر مكتسب 

   ٤٬٣١٩٬٣٧٨ -   ٤٬٣١٩٬٣٧٨   ٤٬٤٠٨٬٣٦٠      -   ٤٬٤٠٨٬٣٦٠  إجمالي أقساط غیر مكتسبة
  ٢٥٤٬٥٥٩ -  ٢٥٤٬٥٥٩   ٥٣٦٬٤١٣      -   ٥٣٦٬٤١٣  أرصدة معیدي التأمین الدائنة

   ٦٬٤١١ ٦٬٤١١     -   ٨٬٧٠٧   ٨٬٧٠٧      -  توزیعات أرباح مستحقة 
 ٣٤٦٬٢٢٤ ٣٤٦٬٢٢٤     -  ٤٠٠٬٩٣٢ ٤٠٠٬٩٣٢     -  زكاة دائنة

 ١١٬٤٤٨٬٠٦٤ ٣٥٩٬٤٩٠ ١١٬٠٨٨٬٥٧٤  ١٠٬٧٠٧٬٢٤٢ ٤١٩٬٠٠٢ ١٠٬٢٨٨٬٢٤٠ إجمالي المطلوبات 
        

        حقوق الملكیة
   ١٬٢٥٠٬٠٠٠   ١٬٢٥٠٬٠٠٠ -   ١٬٢٥٠٬٠٠٠   ١٬٢٥٠٬٠٠٠      -  رأس المال 

 ١٬١٤٤٬١٨٣ ١٬١٤٤٬١٨٣ -   ١٬١٤٤٬١٨٣   ١٬١٤٤٬١٨٣      -  احتیاطي نظامي
   ٨٩٬٥٣٦   ٩٣٬٤٧٥ ) ٣٬٩٣٩(   ١٣٤٬٧٧٨   ٣٥٬٢٥٦   ٩٩٬٥٢٢  احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات 

 ) ٢٠٬٢٦١(     - ) ٢٠٬٢٦١(  )٢٠٬٢٦١(      -  )٢٠٬٢٦١(  إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة
 ٣٤٥٬٩٠٤ ٣٤٥٬٩٠٤ -  ٥١٣٬٠٧٣ ٥١٣٬٠٧٣     -  أرباح مبقاة

 ٢٬٨٠٩٬٣٦٢ ٢٬٨٣٣٬٥٦٢ ) ٢٤٬٢٠٠(  ٣٬٠٢١٬٧٧٣ ٢٬٩٤٢٬٥١٢  ٧٩٬٢٦١  إجمالي حقوق الملكیة
 ١٤٬٢٥٧٬٤٢٦ ٣٬١٩٣٬٠٥٢ ١١٬٠٦٤٬٣٧٤  ١٣٬٧٢٩٬٠١٥ ٣٬٣٦١٬٥١٤ ١٠٬٣٦٧٬٥٠١ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
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 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 
 )غیر مراجعة(  )  غیر مراجعة(  

 عملیات التأمین  

عملیات  
المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة  ةوالشرك 

 

 عملیات التأمین 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
        اإلیرادات 

 ١٬٣١٩٬٨٨٩ - ١٬٣١٩٬٨٨٩  ١٬٨٦٤٬٧٠٥ - ١٬٨٦٤٬٧٠٥ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ٣٢٥٬٣١٣( - ) ٣٢٥٬٣١٣(  ) ٤٠١٬٥٨٢( - ) ٤٠١٬٥٨٢( أقساط إعادة التأمین المسندة 

 ) ٤٬٩٩٠( - ) ٤٬٩٩٠(  ) ٤٬٨٤٩( - ) ٤٬٨٤٩( أقساط فائض الخسارة 
 ٦٣٥ - ٦٣٥  ٥١٧ - ٥١٧ رسوم من التكافل إیرادات 

 ٩٩٠٬٢٢١ - ٩٩٠٬٢٢١  ١٬٤٥٨٬٧٩١ - ١٬٤٥٨٬٧٩١ صافي األقساط المكتتبة
 ٧٣٦٬١٣٤ - ٧٣٦٬١٣٤  ٥٦٣٬٣٥٠ - ٥٦٣٬٣٥٠ التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي 

 ١٬٧٢٦٬٣٥٥ - ١٬٧٢٦٬٣٥٥  ٢٬٠٢٢٬١٤١ - ٢٬٠٢٢٬١٤١ صافي األقساط المكتسبة 
 ٣١٬٣٧٦ - ٣١٬٣٧٦  ٣٤٬٠٢٧ - ٣٤٬٠٢٧ عموالت إعادة التأمین 

 ٥٥٤ - ٥٥٤  ١٬١٧٧ - ١٬١٧٧ إیرادات اكتتاب أخرى  
 ١٬٧٥٨٬٢٨٥ - ١٬٧٥٨٬٢٨٥  ٢٬٠٥٧٬٣٤٥ - ٢٬٠٥٧٬٣٤٥ إجمالي اإلیرادات 

         
        تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ١٬٧٩٣٬٥٩٢ - ١٬٧٩٣٬٥٩٢  ١٬٧٤٦٬٨٨٥ - ١٬٧٤٦٬٨٨٥ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٬١٧٥ - ١٬١٧٥  ٣٬٠٣٧ - ٣٬٠٣٧ مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ) ٢٨٤٬٣٠٧( - ) ٢٨٤٬٣٠٧(  ) ١٨٦٬٩٨٣( - ) ١٨٦٬٩٨٣( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ١٬٥١٠٬٤٦٠ - ١٬٥١٠٬٤٦٠  ١٬٥٦٢٬٩٣٩ - ١٬٥٦٢٬٩٣٩ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
 ٢٬٤٦٣ - ٢٬٤٦٣  ٥٢٬٤٠٨ - ٥٢٬٤٠٨ التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي 

المطالبات المتكبدة  احتیاطي التغیرات في 
 ) ٥٦٬٥٢٧( - ) ٥٦٬٥٢٧(  ٦٣٬٦٥٨ - ٦٣٬٦٥٨ وغیر المبلّغ عنھا، صافي 

 ) ٤٧٬٦٠١( - ) ٤٧٬٦٠١(  ) ٦٬٥٠٩( - ) ٦٬٥٠٩( التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ١٬٤٠٨٬٧٩٥ - ١٬٤٠٨٬٧٩٥  ١٬٦٧٢٬٤٩٦ - ١٬٦٧٢٬٤٩٦ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة 

 ) ٢١٠( - ) ٢١٠(  ٤٥ - ٤٥ التغیرات في احتیاطیات أنشطة التكافل 
 ٩٠٬٠٩٧ - ٩٠٬٠٩٧  ٨٣٬٥٥٥ ) ٥٬٤٨٧( ٨٩٬٠٤٢ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 

 ١٧٬٠٨٤ - ١٧٬٠٨٤  ٢٤٬٥٦٨ - ٢٤٬٥٦٨ مصروفات اكتتاب أخرى 
 ٩٬٢٩٢ - ٩٬٢٩٢  ١٩٬٨٢٤ - ١٩٬٨٢٤ توزیعات حصة التأمین  

 ١٬٥٢٥٬٠٥٨ - ١٬٥٢٥٬٠٥٨  ١٬٨٠٠٬٤٨٨ ) ٥٬٤٨٧( ١٬٨٠٥٬٩٧٥ إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 
        

 ٢٣٣٬٢٢٧ - ٢٣٣٬٢٢٧  ٢٥٦٬٨٥٧ ٥٬٤٨٧ ٢٥١٬٣٧٠ صافي دخل االكتتاب 
        

 ) ١٣٢٬٢١٤( ) ١٬٣٧٩( ) ١٣٠٬٨٣٥(  ) ٢١٤٬٢٥٧( ) ٢٬٣٧٤( ) ٢١١٬٨٨٣( مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ١٩٬٥٦٧( - ) ١٩٬٥٦٧(  ) ١١٬٥٩٩( - ) ١١٬٥٩٩( دیون مشكوك في تحصیلھا  مخصص

 ٣٨٬٢٥٦ ١١٬٤٩٢ ٢٦٬٧٦٤  ٦٤٬٠٤٨ ٤١٬٤٩٤ ٢٢٬٥٥٤ بالصافي دخل استثمار،  
الحصة في الربح من االستثمارات في شركات  

 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي
 - ٣٬١٨٩ ٣٬١٨٩ -  ٣٬٥٣٦ ٣٬٥٣٦ 

 ٢٬٠٧٤ - ٢٬٠٧٤  ) ٣٬٣٧٢( ) ٥٬٩٧٥( ٢٬٦٠٣ إیرادات أخرى، صافي )/ مصروفات(
 ١٢٤٬٩٦٥ ١٣٬٣٠٢ ١١١٬٦٦٣  ٩٥٬٢١٣ ٤٢٬١٦٨ ٥٣٬٠٤٥ التخصیص والزكاة صافي الربح قبل 

 الفائض المحول إلى عملیات المساھمین
 )١٠٠٬٤٩٦ ) ١٠٠٬٤٩٦(  - ٤٧٬٧٤٠ ) ٤٧٬٧٤٠ - 
 صافي الربح بعد حصة المساھمین قبل الزكاة 

 ١٢٤٬٩٦٥ ١١٣٬٧٩٨ ١١٬١٦٧  ٩٥٬٢١٣ ٨٩٬٩٠٨ ٥٬٣٠٥ 
  ) ١٩٬٢٦٥(    ) ٢٥٬٥٣٩(  الزكاة  

  ٩٤٬٥٣٣    ٦٤٬٣٦٩  صافي الربح بعد الزكاة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

 )    یتبع) (غیر مراجعة(إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 ) یتبع(المعلومات اإلضافیة . ٢٠
 

 ) یتبع(قائمة الدخل الموحدة األولیة الموحدة المختصرة . ٢

 

 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 
 )غیر مراجعة(  )  غیر مراجعة(  

 عملیات التأمین  

عملیات  
المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة  ةوالشرك 

 

 عملیات التأمین 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
        اإلیرادات 

 ٦٬٣٦٢٬٤٢٣ - ٦٬٣٦٢٬٤٢٣  ٧٬٠٥٠٬٤٧٨ - ٧٬٠٥٠٬٤٧٨ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ١٬٠٦١٬١٣٩( - ) ١٬٠٦١٬١٣٩(  ) ١٬٢١٧٬٤٦٥( - ) ١٬٢١٧٬٤٦٥( التأمین المسندة أقساط إعادة 

 ) ٢٠٬٥٤١( - ) ٢٠٬٥٤١(  ) ١٣٬٠٤٢( - ) ١٣٬٠٤٢( أقساط فائض الخسارة 
 ٣٬٥٩٠ - ٣٬٥٩٠  ٣٬١٧٤ - ٣٬١٧٤ رسوم من التكافل إیرادات 

 ٥٬٢٨٤٬٣٣٣ - ٥٬٢٨٤٬٣٣٣  ٥٬٨٢٣٬١٤٥ - ٥٬٨٢٣٬١٤٥ صافي األقساط المكتتبة
 ) ٣٠٬٤٠٣( - ) ٣٠٬٤٠٣(  ) ٩٬٩٥٣( - ) ٩٬٩٥٣( التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي 

 ٥٬٢٥٣٬٩٣٠ - ٥٬٢٥٣٬٩٣٠  ٥٬٨١٣٬١٩٢ - ٥٬٨١٣٬١٩٢ صافي األقساط المكتسبة 
 ٨٦٬٣٤١ - ٨٦٬٣٤١  ٩٧٬٢٥٣ - ٩٧٬٢٥٣ عموالت إعادة التأمین 

 ٦٬٤١٨ - ٦٬٤١٨  ٤٬٧١٩ - ٤٬٧١٩ إیرادات اكتتاب أخرى  
 ٥٬٣٤٦٬٦٨٩ - ٥٬٣٤٦٬٦٨٩  ٥٬٩١٥٬١٦٤ - ٥٬٩١٥٬١٦٤ إجمالي اإلیرادات 

         

        تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ٥٬١٩٥٬٨٨٢ - ٥٬١٩٥٬٨٨٢  ٤٬٩٤١٬٨٨٩ - ٤٬٩٤١٬٨٨٩ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ٥٨٬٣٨٠ - ٥٨٬٣٨٠  ٥٬٣٣٦ - ٥٬٣٣٦ مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ) ٩٧٦٬٦٤٩( - ) ٩٧٦٬٦٤٩(  ) ٢٩٤٬٢١١( - ) ٢٩٤٬٢١١( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ٤٬٢٧٧٬٦١٣ - ٤٬٢٧٧٬٦١٣  ٤٬٦٥٣٬٠١٤ - ٤٬٦٥٣٬٠١٤ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
 ) ٢٧٬٤٩٧( - ) ٢٧٬٤٩٧(  ) ٧٨٬٣٥٥( - ) ٧٨٬٣٥٥( التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي 
التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر المبلّغ  

 ) ٣٧٠٬٤١٥( - ) ٣٧٠٬٤١٥(  ٣٠٢٬٦٠٢ - ٣٠٢٬٦٠٢ عنھا، صافي 
 ١٥٨٬٧٣٤ - ١٥٨٬٧٣٤  ) ١٧٬٧٤٣( - ) ١٧٬٧٤٣( التغیرات في احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ٤٬٠٣٨٬٤٣٥ - ٤٬٠٣٨٬٤٣٥  ٤٬٨٥٩٬٥١٨ - ٤٬٨٥٩٬٥١٨ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة 
 ) ٦٥٠( - ) ٦٥٠(  ٤٢٠ - ٤٢٠ التغیرات في احتیاطیات أنشطة التكافل 

 ٢٨٥٬٨٣٦ - ٢٨٥٬٨٣٦  ٢٤٩٬٩٥٩ ) ٩٬٩٥٧( ٢٥٩٬٩١٦ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین 
 ١٠٨٬٢٣٠ - ١٠٨٬٢٣٠  ٨٩٬٧٩٤ - ٨٩٬٧٩٤ مصروفات اكتتاب أخرى 
 ١٣٣٬٧٠٩ - ١٣٣٬٧٠٩  ٣٥٬٣٩١ - ٣٥٬٣٩١ توزیعات حصة التأمین  

 ٤٬٥٦٥٬٥٦٠ - ٤٬٥٦٥٬٥٦٠  ٥٬٢٣٥٬٠٨٢ ) ٩٬٩٥٧( ٥٬٢٤٥٬٠٣٩ إجمالي تكالیف ومصروفات االكتتاب 
        

 ٧٨١٬١٢٩ - ٧٨١٬١٢٩  ٦٨٠٬٠٨٢ ٩٬٩٥٧ ٦٧٠٬١٢٥ صافي دخل االكتتاب 
        

 ) ٤٣٠٬٧٠٩( ) ٤٬٢٠٨( ) ٤٢٦٬٥٠١(  ) ٥٤٤٬٤٧٠( ) ٥٬٢٣٧( ) ٥٣٩٬٢٣٣( مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ٥٢٬١٧٧( - ) ٥٢٬١٧٧(  ) ٧٬٨١٥( - ) ٧٬٨١٥( دیون مشكوك في تحصیلھا  مخصص

 ١٣٦٬٢٦٩ ١٩٬٥٧٣ ١١٦٬٦٩٦  ٢٢٣٬٧٥٢ ١١٤٬٩٦٩ ١٠٨٬٧٨٣ دخل استثمار، بالصافي 
 الحصة في الربح من االستثمارات في  

 شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق    
 ١٠٬٩١٩ ١١٬٠٢٧ ) ١٠٨(  ١٠٬١٧٤ ١٠٬١٧٤ - الملكیة، صافي    

 االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة 
 ) ٤٬٨١٢( ) ٢٬١٧٥( ) ٢٬٦٣٧(  - - - للبیع    
 ١١٬٠٩٥ - ١١٬٠٩٥  ) ١٬٠٩٠( ) ٨٬٩٩٨( ٧٬٩٠٨ إیرادات أخرى، صافي  / )مصروفات(

 ٤٥١٬٧١٤ ٢٤٬٢١٧ ٤٢٧٬٤٩٧  ٣٦٠٬٦٣٣ ١٢٠٬٨٦٥ ٢٣٩٬٧٦٨ صافي الربح قبل التخصیص والزكاة 
 - ٣٨٤٬٧٤٧ ) ٣٨٤٬٧٤٧(  - ٢١٥٬٧٩١ ) ٢١٥٬٧٩١( الفائض المحول إلى عملیات المساھمین
 صافي الربح بعد حصة المساھمین قبل 

 ٤٥١٬٧١٤ ٤٠٨٬٩٦٤ ٤٢٬٧٥٠  ٣٦٠٬٦٣٣ ٣٣٦٬٦٥٦ ٢٣٬٩٧٧ الزكاة    
  ) ٥٩٬٣٨٧(    ) ٦٩٬٤٨٧(  الزكاة  

  ٣٤٩٬٥٧٧    ٢٦٧٬١٦٩  صافي الربح بعد الزكاة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
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   ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع(المعلومات اإلضافیة .    ٢٠
 

 قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة المختصرة  .٣
 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 

 ) غیر مراجعة(  ) غیر مراجعة( 

 عملیات التأمین  
عملیات المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة ةوالشرك
 

 اإلجمالي  عملیات المساھمین عملیات التأمین
 السعودیةبآالف الریاالت  

 ١٠٥٬٧٠٠ ٩٤٬٥٣٣ ١١٬١٦٧  ٦٩٬٦٧٤ ٦٤٬٣٦٩ ٥٬٣٠٥ صافي الربح بعد الزكاة
        

        :الدخل الشامل اآلخر
        
سیعاد تحویلھا مرة أخرى إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة 

        : المختصرة في فترات الحقة
        

        االستثمارات المتاحة للبیع  
 ١١٤٬٧٧٤ ٣٢٬٥٢٥ ٨٢٬٢٤٩  )٩٠٬٧٨٩( )٧١٬٤٨١( )١٩٬٣٠٨( صافي التغیر في القیمة العادلة   -
صافي المبالغ المعاد توزیعھا على قائمة الدخل األولیة   -

 ٤٬٢٤٨ ) ٣٢١( ٤٬٥٦٩  ٨٬١٢٦  )٥٬١٨٥(  ١٣٬٣١١  الموحدة المختصرة
 الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات فيالحصة من 

 ١٬٩٨٠ ١٬٩٨٠ -  )١٤٤(  )١٤٤(      -  شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة     
 ٢٢٦٬٧٠٢ ١٢٨٬٧١٧ ٩٧٬٩٨٥  )١٣٬١٣٣( )١٢٬٤٤١( )٦٩٢( إجمالي الدخل الشامل للفترة

        
        : المطابقة

عملیات التأمین المحول  صافي الربح العائد إلى : یخصم
 )  ١١٬١٦٧(    )٥٬٣٠٥(   إلى توزیعات الفائض الدائنة

        
  ٢١٥٬٥٣٥    )١٨٬٤٣٨(   الدخل الشامل للفترة)/الخسارة(إجمالي 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 

 ) غیر مراجعة(  ) مراجعةغیر ( 

 عملیات التأمین  
عملیات المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة ةوالشرك
 

 اإلجمالي  عملیات المساھمین  عملیات التأمین 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ٣٩٢٬٣٢٧ ٣٤٩٬٥٧٧ ٤٢٬٧٥٠  ٢٩١٬١٤٦ ٢٦٧٬١٦٩ ٢٣٬٩٧٧ صافي الربح بعد الزكاة
        

        :الدخل الشامل اآلخر
        
األولیة  الدخل  قائمة  إلى  أخرى  مرة  تحویلھا  سیعاد 

        : الموحدة المختصرة في فترات الحقة
        

        االستثمارات المتاحة للبیع  
 ) ١٥٣٬٦٩١( ) ٣٨٬٠٢٤( ) ١١٥٬٦٦٧(  ١١٦٬٣٦٠ )٤٬٩١٥( ١٢١٬٢٧٥ صافي التغیر في القیمة العادلة   -
المعاد توزیعھا على قائمة الدخل األولیة  صافي المبالغ   -

 الموحدة المختصرة
 
)١٧٬٨١٤( 

 
)٩٬٣٢٩ ٢٤٬٧٠٤ ) ١٥٬٣٧٥(  )٦٩٬٩٦١( )٥٢٬١٤٧ 

 الحصة من الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات في  
 شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة    

 
- 

 
)١٬٤١٧( ) ١٬٤١٧( -  )١٬١٥٧( )١٬١٥٧ ( 

 ٢٤٦٬٥٤٨ ٣٣٤٬٨٤٠ ) ٨٨٬٢٩٢(  ٣٣٦٬٣٨٨ ٢٠٨٬٩٥٠ ١٢٧٬٤٣٨ الشامل للفترةإجمالي الدخل 
        

        : المطابقة
صافي الربح العائد إلى عملیات التأمین المحول  : یخصم

 ) ٤٢٬٧٥٠(    )٢٣٬٩٧٧(   إلى توزیعات الفائض الدائنة
        

 ٢٠٣٬٧٩٨    ٣١٢٬٤١١   إجمالي الدخل الشامل للفترة



 شركة التعاونیة للتأمین  
�ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�� 

 )    یتبع) (غیر مراجعة(إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
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 )یتبع(المعلومات اإلضافیة .   ٢٠
 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة  .٤
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 
 ) غیر مراجعة(  ) غیر مراجعة( 

 
 عملیات التأمین 

عملیات  
المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة ةوالشرك

 

 اإلجمالي  عملیات المساھمین عملیات التأمین
 بآالف الریاالت السعودیة 

        : األنشطة التشغیلیة
 ٤٥١٬٧١٤ ٤٠٨٬٩٦٤ ٤٢٬٧٥٠    ٣٦٠٬٦٣٣ ٣٣٦٬٦٥٦ ٢٣٬٩٧٧ صافي الربح قبل التخصیص والزكاة 

        : تسویات للبنود غیر النقدیة
 ٢٤٬٠٨٢ - ٢٤٬٠٨٢   ١١٬٤١١      -   ١١٬٤١١  استھالك 

 ٨٣٦ - ٨٣٦   ٣٬٧٦٧      -   ٣٬٧٦٧  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ٥٢٬١٧٧ -     ٥٢٬١٧٧  ٧٬٨١٥     -  ٧٬٨١٥ دیون مشكوك في تحصیلھا  مخصص

 ٤٬٥١٧ ٢٢٬٥٢٩ ) ١٨٬٠١٢(  )٦٩٬٩٦١( )٥٢٬١٤٧( )١٧٬٨١٤( الخسارة من بیع استثمارات متاحة للبیع )/الربح(
 ٤٬٨١٢ ٢٬١٧٥ ٢٬٦٣٧      -      -      -  االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

 ٣٧١ - ٣٧١   ٣٬٧٤٨      -   ٣٬٧٤٨  تكلفة تمویلیة
الحصة في الربح من االستثمارات في شركات  

 ) ١٠٬٩١٩( ) ١١٬٠٢٧( ١٠٨  )١٠٬١٧٤(  )١٠٬١٧٤(      -  مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي
 ١٦٬٠٢٣ - ١٦٬٠٢٣   ٢١٬٠٩٦      -   ٢١٬٠٩٦  مخصص التزامات المنافع المحددة

 ٥٤٣٬٦١٣ ٤٢٢٬٦٤١ ١٢٠٬٩٧٢  ٣٢٨٬٣٣٥ ٢٧٤٬٣٣٥ ٥٤٬٠٠٠ 
        :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ) ٤٥٦٬٠٦٣(  ) ٢٣٧(  ) ٤٥٥٬٨٢٦(  )١١٤٬٦٧٦(  )٢٬١٤٠(  )١١٢٬٥٣٦(  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 )٣٬١٧٦(      -  ) ٣٬١٧٦(  )٢٬٦٥٩(      -  )٢٬٦٥٩(  أقساط فائض خسارة مؤجلة 
 ) ١٨٬٤٥٠(      -  ) ١٨٬٤٥٠(   ٩٬٤٣٧      -   ٩٬٤٣٧  تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

   ١٬١٨٧٬٥٤٠      -  ١٬١٨٧٬٥٤٠   ٢١٧٬٧٩٦      -   ٢١٧٬٧٩٦  حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر  

   ٤٦٬٤٠٨      -    ٤٦٬٤٠٨   )٣٤٬٠٨٤(      -  )٣٤٬٠٨٤(  مبلغ عنھا
   ٧٥٬٨٣٨      -    ٧٥٬٨٣٨   )٧٩٬٠٢٩(      -  )٧٩٬٠٢٩(  حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة

 ) ١٬١٤٩٬٢١٩(      -  ) ١٬١٤٩٬٢١٩(    ٥١٥٬٥٧٣      -   ٥١٥٬٥٧٣  مدینة، صافي ذمم 
 ) ٣٦٢٬٢٦٠(      -  ) ٣٦٢٬٢٦٠(    ٢٨١٬٨٥٤      -   ٢٨١٬٨٥٤  أرصدة معیدي التأمین الدائنة

 ) ٤٥٬٤٣٥(      -  ) ٤٥٬٤٣٥(    ٨٨٬٩٨٢      -   ٨٨٬٩٨٢  إجمالي أقساط غیر مكتسبة
 )٨٬٨٩٩(      -  )٨٬٨٩٩(    ٦٬٣٧٩      -   ٦٬٣٧٩  دخل عمولة غیر مكتسب 

 ) ١٬٢١٥٬٠٣٧(      -  ) ١٬٢١٥٬٠٣٧(   )٢٩٦٬١٥١(      -  )٢٩٦٬١٥١(  إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ) ٤١٦٬٨٢٣(      -  ) ٤١٦٬٨٢٣(    ٣٣٦٬٦٨٦      -   ٣٣٦٬٦٨٦  احتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

   ١٥٨٬٧٣٤      -    ١٥٨٬٧٣٤   )١٧٬٧٤٣(      -  )١٧٬٧٤٣(  أقساط التأمین احتیاطي عجز 
 ) ٦٥٠(      -  ) ٦٥٠(    ٤٢٠      -   ٤٢٠  أنشطة تكافل  احتیاطي

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات 
 ٥٩٥٬١٩١ ٨٦٩ ٥٩٤٬٣٢٢  )٨٢٤٬٦١٤(   ٢٬٣١٤  )٨٢٦٬٩٢٨(  أخرى 

 ١٬٠٦٨٬٦٨٨( ٤٢٣٬٢٧٣ ) ١٬٤٩١٬٩٦١(  ٤١٦٬٥٠٦ ٢٧٤٬٥٠٩ ١٤١٬٩٩٧ ( 
     )٥٬٧٤٦(      -  )٥٬٧٤٦(  مدفوعة  یةتمویل فةتكال

 ) ٩٬٤١٤( - ) ٩٬٤١٤(  )١٤٬٢٨٧(      -  )١٤٬٢٨٧(  المدفوع من التزامات المنافع المحددة 
 ) ٢٠٬٠٠٠( - ) ٢٠٬٠٠٠(  )٢٬٦٢١(      -  )٢٬٦٢١(  فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمین

 ) ٧٬٢١٦( ) ٧٬٢١٦( -  )١٤٬٧٧٩(  )١٤٬٧٧٩(      -  زكاة مدفوعة 
األنشطة ) المستخدم في(/صافي النقد الناتج من

 ) ١٬١٠٥٬٣١٨( ٤١٦٬٠٥٧ ) ١٬٥٢١٬٣٧٥(  ٣٧٩٬٠٧٣ ٢٥٩٬٧٣٠ ١١٩٬٣٤٣ التشغیلیة
        

        : األنشطة االستثماریة
   ١٬٤٨٦٬٥٥٠    ٦٦٨٬٣٤٦    ٨١٨٬٢٠٤    ١٬٥٥١٬٢٣٩   ٥٥١٬٧٧٨   ٩٩٩٬٤٦١  المتحصل من بیع استثمارات متاحة للبیع

 ) ٢٬٠١٠٬٦٧٥(  ) ٥١٠٬٩١٦(  ) ١٬٤٩٩٬٧٥٩(   )٨٤٧٬٤٥٢(  )٤٦٢٬٩٣٧(  )٣٨٤٬٥١٥(  شراء استثمارات متاحة للبیع 
   ٧٬٧١٨٬٢٤٥    ٣٬٩٨٧٬٥٦٣    ٣٬٧٣٠٬٦٨٢    ٤٬٠١٥٬٠٥٦   ٢٬١٨٧٬٥٣٣   ١٬٨٢٧٬٥٢٣  المرابحة  /المتحصل من استحقاق ودائع المضاربة 

 ) ٧٬١٦٥٬٥٤٦(  ) ٣٬٧٦٩٬٧٨٥(  ) ٣٬٣٩٥٬٧٦١(   ) ٤٬٣٧١٬٧٣٨( )٢٬٤٣٥٬٨٨٠(  )١٬٩٣٥٬٨٥٨(  المرابحة  /إیداع في ودائع المضاربة 
 ) ٨٨٬٢١٧(  ) ١٧٬٩٠٧(  ) ٧٠٬٣١٠(   )٦٠٬٥٧١(  )٢٤٬٦٩٥(  )٣٥٬٨٧٦(  إیرادات استثمار مستحقة 

مستلمة من استثمارات في شركات  توزیعات أرباح 
  مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

  -      ٢٠٬٢٤١    ٢٠٬٢٤١  -   ١٣٬٦٩٠   ١٣٬٦٩٠   
 ) ١٨٬٨٤٦(  - ) ١٨٬٨٤٦(  )٣٬٧٢٩(      -  )٣٬٧٢٩(  شراء ممتلكات ومعدات 

 )٤٬٤٨٨(  - ) ٤٬٤٨٨(  )١١٬٨٦٦(      -  )١١٬٨٦٦(  شراء موجودات غیر ملموسة 
األنشطة ) المستخدم في(/النقد الناتج منصافي 

 ) ٦٢٬٧٣٦( ٣٧٧٬٥٤٢ ) ٤٤٠٬٢٧٨(   ٢٨٤٬٦٢٩  )١٧٠٬٥١١(   ٤٥٥٬١٤٠  االستثماریة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
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   ) یتبع) (غیر مراجعة( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

���˼̂�� 

 )یتبع(المعلومات اإلضافیة .   ٢٠
   

 ) یتبع( قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة       ) ٤
 

 
 إدارة المخاطر  .٢١

 
المالیة  إن سیاسات إدارة المخاطر المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تتماشى مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم  

 .م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 
 

 إعادة تصنیف وتعدیل أرقام المقارنة  .٢٢
 

وقد تم إجراء ھذه التغییرات لعرض األرصدة والمعامالت بشكل  .  السابقة لتتماشى مع طریقة العرض للفترة الحالیةتم تعدیل بعض أرقام الفترة  
واألرباح    لیس لھذه التغییرات تأثیر على قائمة الدخل األولیة الموحدة المختصرة .  أفضل في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للشركة 

 .المبقاة
 

 المبلغ  التعدیل إلى قائمة المركز المالي الموحدة  التعدیل من قائمة المركز المالي الموحدة 
 بآالف الریاالت السعودیة

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة  
 ١٦٧٬١٩٣ توزیعات الفائض الدائنة  ومطلوبات أخرى 

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  .٢٣

 
 ). م٢٠٢١نوفمبر  ٣الموافق (ھـ ١٤٤٣ربیع األول  ٢٨تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 

 )غیر مراجعة(  )غیر مراجعة( 

 
 عملیات التأمین 

عملیات  
المساھمین  

 اإلجمالي  التابعة  ةوالشرك 

 

 عملیات التأمین 
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین 

 بآالف الریاالت السعودیة  
        : األنشطة التمویلیة

 ٤٠٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠     -     -     -  المتحصل من قروض قصیرة األجل 
 - - -  ) ٤٠٠٬٠٠٠(     -  ) ٤٠٠٬٠٠٠(  المسدد من قروض قصیرة األجل 

     ) ٩٧٬٧٠٤(  ) ٩٧٬٧٠٤(     -  توزیعات األرباح المدفوعة 
 - ) ٧٠٥٬٨٢٧( ٧٠٥٬٨٢٧     -  ٢١٬٩٠٢ ) ٢١٬٩٠٢( مستحق للمساھمین

) الناتج من( /النقد المستخدم فيصافي  
 ٤٠٠٬٠٠٠ ) ٧٠٥٬٨٢٧( ١٬١٠٥٬٨٢٧  )  ٤٩٧٬٧٠٤( ) ٧٥٬٨٠٢( ) ٤٢١٬٩٠٢( األنشطة التمویلیة 

         
صافي التغیر في النقد وما في حكمھ خالل  

 ) ٧٦٨٬٠٥٤( ٨٧٬٧٧٢ ) ٨٥٥٬٨٢٦(   ١٦٥٬٩٩٨   ١٣٬٤١٧   ١٥٢٬٥٨١  الفترة 
 ١٬٣٠٦٬٥٥٠ ٩٬١٤٩ ١٬٢٩٧٬٤٠١   ٤٤٥٬٧٩٤   ١٠٨٬٤٣٥   ٣٣٧٬٣٥٩  الفترة نقد وما في حكمھ في بدایة  

 ٥٣٨٬٤٩٦ ٩٦٬٩٢١ ٤٤١٬٥٧٥   ٦١١٬٧٩٢   ١٢١٬٨٥٢   ٤٨٩٬٩٤٠  نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
        : معلومات إضافیة غیر نقدیة

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
 ) ١٤٤٬٣٦٢( ) ١٣٬٣٢٠( ) ١٣١٬٠٤٢(   ٤٦٬٣٩٩  ) ٥٧٬٠٦٢(   ١٠٣٬٤٦١  المتاحة للبیع 

الحصة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات  
في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق 

 ) ١٬٤١٧( ) ١٬٤١٧( -  ) ١٬١٥٧(  ) ١٬١٥٧(     -  الملكیة  
إعادة التصنیف إلى استثمارات متاحة للبیع  

من استثمارات في شركات مستثمر فیھا 
 ١٠٬٢٥٠ - ١٠٬٢٥٠     -     -     -  بطریقة حقوق الملكیة  




