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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -1

( 35، تم إنشاءها بمرسوم ملكي رقم )م/)"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعوديةالراجحي للتأمين التعاوني شركة 

رجب  5وتاريخ  1010270371السجل التجاري رقم  بموجبالشركة تعمل . م2008يوليو  1الموافق  هـ1429جمادى اآلخرة  27تاريخ 

 كما يلي: كتب المسجل للشركة هوعنوان المإن . م2009 سبتمبر 28هـ الموافق 1430
 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 67791ص ب 

 11517الرياض 

 المملكة العربية السعودية. 

والتوكيالت.  إعادة التأمين /إعادة التكافلمل على ل ما يتعلق بهذه األعمال التي تشتوكأعمال التأمين التعاوني  ممارسةفي  يتمثل غرض الشركة

 البحري والتأمين ضد الحرائق والتأمين الحماية واإلدخارتأمين و سياراتوتأمين ال مين الطبيأالتتقديم خدمات على للشركة  الرئيسيالنشاط يشتمل 

 .التأمين ضد الحوادثو الهندسيوالتأمين 

عن تطبيق وإدارة  الرئيسية المسؤولةباعتبارها الجهة السعودي البنك المركزي  أصدر م2003يوليو  31الموافق  هـ1424 ةجمادى اآلخر 2 في

هـ 1425ربيع األول  1في تاريخ  في المملكة العربية السعودية. أعمال التأمين ممارسةل ترخيًصا للشركة، ئحه التنفيذيةاولو التعاوني نظام التأمين

 (.32وم ملكي رقم )م/نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )نظام التأمين"( بمرس تم إصدار 2004ابريل  20الموافق 

ة كالتزام من الشركة ألنشطتها لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، منذ تأسيسها أنشأت الشركة هيئة شرعية لمراجعة واعتماد أنشط

 الشركة ومنتجاتها.

 
 بيان االلتزام

 يونيو 30في  ةأشهر المنتهيوالستة الثالثة  ةولفترللشركة كما في المالية األولية الموجزة(  )المعلومات المالية األولية الموجزة القوائمتم إعداد 

الصادرة  األخرى المعايير واالصداراتومعتمد في المملكة العربية السعودية ال "التقارير المالية األولية" 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2021

 .والمحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين عن 

 

 أسس اإلعداد -2

 أسس العرض (أ

القوائم  بجانبال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة للحصول على القوائم المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها 

ويتم التقريب إلى أقرب السعودي . يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة باللاير 2020ديسمبر  31المالية كما في وللسنة المنتهية في 

 الف.

بالقيمة العادلة يتم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية والتكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المدرجة 

وجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من والم قائمة الدخلمن خالل 

 ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية.قائمة الدخل خالل 
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  )تتمة( أسس اإلعداد     -2

 )تتمة( أسس العرض (أ

األولية للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، فإن األرصدة التالية سيتم تصنيفها بصفة لم يتم عرض قائمة المركز المالي 

لكات عامة كغيرمتداولة: الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية بالتكلفة المطفأة والممت

والموجودات األخرى ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمستحق للمساهمين. يتم تصنيف جميع الموجودات والعقارات والوديعة النظامية 

 والمطلوبات األخرى كمتداولة.

 ً ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية وإرشادات الهيئة الشرعية تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التكافل وعمليات  وفقا

(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة بشكل واضح 19اهمين وتعرض المعلومات المالية وفقا لذلك )إيضاح المس

ة إلى أي نشاط في الحسابات المعنية. إن أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة هو حسب ما تقرره وتعتمده اإلدارة وأعضاء مجلس إدار

  الشركة.

تقوم الشركة وفقاً ألحكام الشريعة . وفقاً لسياسة الشركة، يتم تحميل جميع المصاريف العمومية واإلدارية لعمليات التكافل على عمليات المساهمين

 . اإلسالمية بإدارة عمليات التأمين التعاوني وتحتسب أتعاب إدارية تدفع بالكامل بعد فترة قصيرة بعد نهاية السنة المالية

تكافل احتساب المكون األول ألتعاب اإلدارة على أساس صافي المساهمات المكتتبة للفترة بعد تسوية دخل العموالت وتكلفة اإلنتاج للمركبات واليتم 

عمليات  -٪ ويقتصر على حجم المصاريف العمومية واإلدارية المحملة في قائمة الدخل األولية 30بنسبة  ي٪ وللتأمين الصح40العام بنسبة 

٪ من صافي الفائض، إن وجد، للفترة من عمليات التكافل 90(، ويتم تحديد المكون اآلخر ألتعاب اإلدارة بنسبة تصل إلى 19المساهمين )إيضاح 

الوثائق ٪ من صافي الفائض من عمليات التكافل على حملة 10 ويتعين على الشركة توزيع الـ. المتبقية بعد حساب المكون األول ألتعاب اإلدارة

 ً  . السعودي البنك المركزيلنظام التأمين واللوائح التنفيذية الصادرة من  وفقا

 19 يتم عرض القوائم األولية للمركز المالي، والدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التكافل وعمليات المساهمين في ايضاح رقم

. السعودي البنك المركزيلتزام بمتطلبات توجيهات الالئحة التنفيذية الصادرة عن إللية تكميلية لللمعلومات المالية األولية الموجزة كمعلومات ما

. الفصل الواضح للموجودات والمطلوبات ودخل ومصاريف عمليات التكافل وعمليات المساهمينالمركزي السعودي  للبنكتتطلب الالئحة التنفيذية 

المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التكافل وعمليات المساهمين كما تمت اإلشارة وعليه، تم إعداد القوائم األولية للمركز 

 .أعاله، وتعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف والخسائر أو المكاسب الشاملة للعمليات المعنية

دمج أرصدة ومعامالت عمليات التكافل مع تلك جمع وعند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم 

إن السياسات الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة البينية والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. 

 المحاسبية المعتمدة لعمليات التكافل وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 االفتراضات المحاسبية الهامةواألحكام والتقديرات  (ب

سات يتطلب من اإلدارة عند إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السيا

  ت.المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرا
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 )تتمة( أسس اإلعداد     -2

 )تتمة(األحكام والتقديرات، االفتراضات المحاسبية الهامة  (ب

 ر الرئيسية عند إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصاد

ديسمبر  31بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في السنة المنتهية في التقديرات  من عدم التأكدل

المالية السنوية األخيرة مقابل  القوائمومع ذلك ، فقد راجعت الشركة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في  .2020

 ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية. ."( 19-روس كورونا )"كوفيد فيوباء تفشي 

اعترافًا بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم.  وباءعلى أنه  19-كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي فيروس 2020مارس  11في 

العالم  وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء

إغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية  بتنفيذ  المملكة العربية السعودية على وجه الخصوصقامت خطوات الحتواء انتشار الفيروس. 

 عمليات اإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.للمسافة االجتماعية وفرضت 

في البلد الذي تعمل فيه الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في السوق  19-كوفيد استجابة النتشار فيروس 

 ة الشركة بتقييم آثارها على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والتدابير والعمليات الوقائية لضمان:، قامت إدار

 .صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -

 .ومحافظ على سالمتهااستمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة محمية   -

في مجال األعمال الطبية والسيارات كما هو مبين أدناه. وكما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات  19الرئيسي لوباء كوفيد يظهر التأثير 

النتائج واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الهام والوضع سريع التطور وحاالت عدم التأكد المحيطة باستمرارية وشدة الوباء، وبالتالي، قد تختلف 

ا على عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري، وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بهالفعلية 

 أساس منتظم.

 يللقطاع الطب فنيةالحتياطيات الا

بي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين قد ساعد في الحد استناداً إلى تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الط

سلبي. خالل اإلغالق، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل  من أي تأثير

، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما 2020يو نيو  21 رئيسي( مما أدى إلى انخفاض خبرة المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق منذ

نقدية يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات ال

  18.2الختبار كفاية مطلوباتها. بناًء على النتائج، قامت الشركة بحجز مبلغ  2021 يونيو 30التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في 

 ( كاحتياطي عجز المساهمة.مليون لاير سعودي 21.6: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 االحتياطيات الفنية لتأمين السيارات

إلى جميع شركات التأمين في المملكة  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189السعودي التعميم البنك المركزي  ، أصدر19-استجابة لوباء كوفيد 

يارات العربية السعودية. من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع الوثائق الحالية للتأمين على س

توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق تأمين سيارات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر األفراد لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى 

 واحد من هذا التعميم. 
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 )تتمة( أسس اإلعداد     -2

 )تتمة(األحكام والتقديرات، االفتراضات المحاسبية الهامة  (ب

في ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين 

 رة شهرين. لفتوثائق تأمين السيارات بمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة التي تم تمديدها 

شهًرا على اعتبار أثر األرباح على  12بالنسبة لوثائق تأمين سيارات األفراد الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى 

يونيو  30المنتهية في  ةحيث لم يتم اكتتاب وثائق جديدة خالل الفتر شهًرا ال تعتبر جوهرية من قبل اإلدارة 14مدى فترة التغطية، أي اعتبار أن 

  .حقةلالاوالفترات  2020

التأمين الخاصة بها عند مستوى  وثائققامت الشركة بإجراء اختبار كفاية المطلوبات باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب 

   :2020ديسمبر  31) 2021 يونيو 30مليون لاير سعودي كما في  64.9 إجمالي لمجال أعمال السيارات وسجلت احتياطي عجز مساهمة بمبلغ 

 (مليون لاير سعودي 52.8

 المالية الموجودات

المالية. قد تتطلب  موجوداتهالتحديد أثر خسائر االئتمان المتوقعة  على  19-كوفيد وباءقامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب 

هذه األحداث الجارية والظروف االقتصادية السائدة من الشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية 

 (أو / و)مان المتوقعة المتوقعة. ستدور هذه في المقام األول إما حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير خسائر االئت

 التي تستخدمها الشركة حاليًا في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة.   التصورات مراجعات احتماالت 

أشهر  الستةلم يكن له أي آثار جوهرية على النتائج التي أبلغت عنها الشركة لفترة  19-كوفيد وباءبناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن 

 .بصورة منتظمة مراقبة الموقف عن كثبإدارة الشركة  تواصل. 2021 يونيو 30المنتهية في 

 إدارة مخاطر االئتمان

بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه مراجعة  والمتطورةعززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة 

والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. استناًدا إلى المراجعة،  الدقيق التركزات االئتمانية في القطاع االقتصادي

-كوفيدوقطاع التجزئة وصناعة الضيافة تتأثر بشكل كبير بوباء  حددت الشركة أن بعض القطاعات مثل المقاولين الحكوميين وشركات الطيران

 وانخفاض أسعار النفط. 19

 موسمية العمليات (ج

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التكافل في الشركة.

 العملة الوظيفية وعملة العرض (د

لومات المالية باللاير السعودي مقربة إلى أقرب ألف لاير سعودي إن العملة الوظيفية والعرض للشركة هي اللاير السعودي. ويتم عرض قيم المع

 ما لم يرد خالف ذلك.
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 السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 القوائمتتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المعتمدة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة مع تلك الموضحة في 

 .2020ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 نقد وما يعادلهال -4

 يتضمن النقد وما يعادله في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي:

 عمليات التكافل 

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 185,564  273,757 أرصدة بنكية و نقد

 625,000  100,000 ودائع تستحق خالل ثالثة  اشهرمن تاريخ االستحواذ

 810,564  373,757 النقد وما يعادله في قائمة التدفقات النقدية

 (169)  (72) ناقص: خسارة االنخفاض

 810,395  373,685 النقد وما يعادله

 21,073  29,215 ودائع مقابل خطابات ضمان 

 831,468  402,900 النقد واألرصدة البنكية

 

 عمليات المساهمين 

 يونيو 30 

2020 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

2020 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 38,194  1,065 أرصدة بنكية و نقد

 -  180,000 االستحواذودائع تستحق خالل ثالث شهور من تاريخ 

 (646)  (572) رصيد نقدي لدى شركة الراجحي المالية

 37,548  180,493 النقد وما يعادله في قائمة التدفقات النقدية

 -  (130) ناقص: خسارة االنخفاض

 37,548  180,363 النقد وما يعادله، صافي

 4,709  4,709 النقد لدى البنوك )دخل الوديعة النظامية(

 42,257  185,072 النقد واألرصدة البنكية

    

 873,725  587,972 اإلجمالي 

 

  



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني
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 مدينة، صافيمعيدي تكافل )معيدي التأمين( مساهمات وأرصدة  -5

 :مما يلي تشتمل الذمم المدينة على المبالغ المطلوبة

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  السعوديةبآالف الرياالت  

 204,041  207,090 حاملو الوثائق

 150,716  266,262 الوسطاء والوكالء

 311,989  287,995 أطراف ذوي عالقة

 23,636  14,802 ذمم مدينة من إعادة التكافل / إعادة التأمين

 776,149  690,382 

 (126,194)  (132,318) مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

 564,188  643,831 األرصد المدينة للمساهمات وإعادة التكافل / إعادة التأمين، صافي

 

 الموجوداتحق استخدام  -6

 المؤجرة للشركة:الموجودات يوضح الجدول التالي حق استخدام 

 اإلجمالي  معدات  مركبات  مكاتب 

 43,649  660  961  42,028 2021يناير  1الرصيد في 

 21.977  -  -  21,977 اإلضافات

 (4.425)  (264)  (251)  (3,910) االستهالك / اإلطفاء

 61.201  396  710  60,095 2021 يونيو 30الرصيد في 

 43.649  660  961  42,028 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 الوديعة النظامية -7

من رأس  ٪10 المحتفظ بها لدى بنك محلي مليون لاير سعودي( 40: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 40البالغة تمثل الوديعة النظامية 

. ال يمكن سحب هذه السعودي البنك المركزينظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من قبل لالمدفوع ويتم االحتفاظ بها وفقا  الشركة مال

 .السعودي البنك المركزيالوديعة النظامية بدون موافقة 

  



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني
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 االستثمارات -8

 كالتالي: ةاالستثمارات مصنفإن 

 عمليات التكافل ايضاح  

 2021 يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل 

 )صناديق استثمارية(الزامي 

 

 461.621  483.257 )أ( 8

استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر )أسهم حقوق ملكية(

 

 30.107  36.873 )ب( 8

 1.229.030  1.367.572 )ج( 8 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك(

 1.720.758  1.887.702  اإلجمالي

 
 

 عمليات المساهمين  

 2021 يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل 

 72.098  117.086 )أ( 8 الزامي )صناديق استثمارية(

من خالل الدخل الشامل  استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة

 296.341  361.757 )ب( 8 اآلخر )أسهم حقوق ملكية(

 150.009  294.855 )ج( 8 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك(

 518.448  773.698  اإلجمالي

 كالتالي: هي الحركة في رصيد االستثماراتإن 
 

 الدخل بشكل الزامي )صناديق استثمارية(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة  (أ

 عمليات التكافل  

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 170.552  461,621 في بداية الفترة / السنة

 1.326.378  866,636 مشتراة خالل الفترة / السنة 

 (1.047.936)  (861,806) خالل الفترة / السنةمباعة 

 12.627  16,806 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 

 في نهاية الفترة / السنة
483,257  461.621 
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 )تتمة( االستثمارات   -8

 

 المساهمينعمليات  

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 13,004  72,098 في بداية الفترة / السنة

 923.000  469,162 مشتراة خالل الفترة / السنة

 (864.053)  (424,217) مباعة خالل الفترة / السنة

 147  43 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة

 72.098  117.086 الفترة / السنةفي نهاية 

    

 533.719  600.343 اإلجمالي

 استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أسهم حقوق ملكية( (ب

 عمليات التكافل  

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 29.982  30.107 الرصيد االفتتاحي

 125  6.766 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 30.107  36.873 الرصيد  الختامي 

 

 عمليات المساهمين  

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    بداية الفترة / السنةفي 

 رصيد المحفظة االستثمارية ألسهم حقوق الملكية 

 239.276  288,799 في شركة الراجحي المالية   

 (104)  - الرصيد النقدي لدى شركة الراجحي المالية

 7.542  7,542 أسهم غير مدرجة –حقوق الملكية 

 246.714  296,341 إجمالي رصيد بداية الفترة / السنة

     الحركة خالل الفترة / السنة

 65.084  28,097 مشتراة خالل الفترة / السنة

 (31.776)  (11,733) مباعة خالل الفترة / السنة 

 16.215  49,052 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة

 104  - صافي التغير في الرصيد النقدي في شركة الراجحي المالية

 296.341  361,757 الرصيد النهائي للمحفظة االستثمارية ألسهم حقوق الملكية

 في رصيد المحفظة االستثمارية

 288.799  354,215 شركة الراجحي المالية نهاية الفترة    

 7.542  7,542 أسهم غير مدرجة –حقوق الملكية 

 296.341  361,757 في نهاية الفترة / السنة

    

 326.448  398,630 اإلجمالي
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( االستثمارات   -8

 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك( (ج

ة لهذه االستثمارات هو تم تصنيف االستثمارات في ودائع المرابحة والصكوك كموجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. إن نموذج أعمال الشرك

المبلغ  أصلواألرباح على  أصل المبلغتدفقات النقد التعاقدية. تمثل التدفقات النقدية من ودائع المرابحة والصكوك فقط مدفوعات االحتفاظ وتحصيل 

 .قائمال

 فيما يلي الحركة خالل الفترة / السنة

 عمليات التكافل  

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    في بداية الفترة / السنة

 1.550.000  1,040,000 ودائع المرابحة

 50.000  189,834 صكوك

 629.834  314,770 مشتريات

 (1.000.000)  (176,169) استبعادات / استحقاقات

 في نهاية الفترة / السنة، إجمالي
1,368,435 

 
1.229.834 

 خسارة االنخفاضناقص: 
(863) 

 
(804) 

 في نهاية الفترة / السنة، صافي
1,367,572 

 
1.229.030 

 عمليات المساهمين 

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    في بداية الفترة / السنة

 175.001  100,000 ودائع المرابحة

 40.074  50,075 صكوك

 260.000  164.999 مشتراة خالل الفترة / السنة 

 (325.000)  (20.074) استحقاقات خالل الفترة / السنة

 150.075  295.000 في نهاية الفترة / السنة، إجمالي

 (66)  (145) ناقص: انخفاض الخسارة

 150.009  294.855 في نهاية الفترة / السنة، صافي

    

 1.379.039  1.662.427 اإلجمالي
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 (تتمةاالستثمارات )   -8

 األدوات المالية الخاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة –الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  ( د

يمثل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية تتضمن الجداول التالية تحليل لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها األدوات المالية والتي يتم إثباتها. 

 بالتكلفة المطفأة أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات.

 عمليات التكافل

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

 اإلجمالي

ديسمبر  31

2020 

 خسارة االئتمان 

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 831,468 402.900 - - 402.900 أرصدة بنكية ونقد

 1,229,834 1,368,435 - - 1,368,435 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 2,061,302 1,771,335 - - 1,771,335 إجمالي القيمة الدفترية

 (973) (935) - - (935) مخصص الخسارة

 2,060,329 1,770,400 - - 1,770,400 القيمة الدفترية

 

 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة االئتمان

 اإلجمالي

ديسمبر  31

2020 

 خسارة االئتمان 

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 2,061,302 1,771,335 - - 1,771,335 درجة االستثمار

 - - - - - غير مصنف

 2,061,302 1,771,335 - - 1,771,335 إجمالي القيمة الدفترية

 (973) (935) - - (935) مخصص الخسارة

 2,060,329 1.770.400 - - 1.770.400 القيمة الدفترية

 .إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان غير مضمون

. تمثل االستثمارات ب ب بإلى  أ أ أورز من ب آند دتتضمن درجة االستثمار تلك االستثمارات ذات التعرض االئتماني المكافئ لتصنيف ستاندر

 .غير المصنفة التعرضات غير المصنفة

  



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
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 (تتمةاالستثمارات )   -8

 (تتمة)األدوات المالية الخاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة  –د(  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 عمليات المساهمين -أ

  2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

 2020ديسمبر  31 اإلجمالي

 خسارة االئتمان 

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 42.257 185,202 - - 185,202 أرصدة بنكية 

 150,075 295,000 - - 295,000 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 40.000 40,000 - - 40,000 الوديعة النظامية

 232.332 520,202 - - 520,202 إجمالي القيمة الدفترية

 (96) (304) - - (304) مخصص الخسارة

 232.236 519,898 - - 519,898 القيمة الدفترية

 

 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة االئتمان

  2020ديسمبر  31 اإلجمالي

 خسارة االئتمان 

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 232.332 520.202 - - 520.202 درجة االستثمار

    -  - - - - غير مصنف

 232.332 520.202 - - 520.202 إجمالي القيمة الدفترية

 (96) (304) - - (304) الخسارةمخصص 

 232.236 519.898 - - 519.898 القيمة الدفترية

 إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان غير مضمون.

. تمثل االستثمارات غير ب ب بإلى أ أ أ ورز من بتتضمن درجة االستثمار تلك االستثمارات ذات التعرض االئتماني المكافئ لتصنيف ستاندرد 

 التعرضات غير المصنفة.المصنفة 

  



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2021 يونيو 30في   المنتهيتينأشهر  أشهر والستة لفترة الثالثة
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 )تتمة( االستثمارات   -8

 هـ(   مخصص الخسارة

 في الفترة والتغير في مخصص الخسارة بين بداية ونهاية الفترة السنوية على النحو المبين أدناه.المثبت مخصص الخسارة  يظهر

 عمليات التكافل

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 اإلجمالي

 خسارة االئتمان 

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 باالف الرياالت باالف الرياالت باالف الرياالت باالف الرياالت 

 1,319    -     -  1,319 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

 -    -     -  - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 -    -     -  - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 -    -     -  - التحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

 238    -     -  238 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشتراة

     -     -  - صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (622)    -     -  (622) موجودات مالية مستعبدة خالل الفترة

 -    -     -  - الشطب

 (384)    -     -  (384) مجموع مخصص الخسارة للفترة/ السنة

     

 935    -     -  935 2021 يونيو 30مخصص الخسارة كما في 

 عمليات المساهمين  -ب

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 اإلجمالي

 
 خسارة االئتمان

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 باالف الرياالت باالف الرياالت باالف الرياالت باالف الرياالت 

 109  -   -  109 2021يناير  1الخسارة كما في  مخصص

     الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

 -  -   -  - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 -  -   -  - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 -  -   -  - األولىالتحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة 

 231  -   -  231 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشتراة
 -  -   -  - صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (36)  -   -  (36) موجودات مالية مستعبدة خالل للفترة/ السنة
 -  -   -  - الشطب

 195  -   -  195 مجموع مخصص الخسارة للفترة/ السنة

 304  -   -  304 2021 يونيو 30مخصص الخسارة كما في 
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 االحتياطات الفنية -9

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات 9-1

 لي:ي فيماات لمطالبات تحت التسوية واالحتياطتمثل صافي اي

 
 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

الرياالت بآالف  

 السعودية

 413.804  544.960 مطالبات تحت التسوية

 (105.275)  (140.497) ناقص: القيمة القابلة للتحقيق من الحطام والحلول

 404.463  308.529 

 872.294  840,838 مطالبات متكبدة وغير مبّلغ عنها

 74.952  85,219 احتياطي عجز االكتتاب

 1,330,520  1.255.775 

 141.093  185,351 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مربوطة بوحدات

 1,515,871  1,396,868 

    يطرح:

 85.469  150,531 حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 26.957  49,746 حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبّلغ عنها

 200,277  112.426 

 1.284.442  1,315,594 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات

 مكتسبةالحركة المساهمات غير  9-2

 مكتسبة من التالي:الالمساهمات غير  تتكون

 
 2021 يونيو 30منتهية في الأشهر  الستةفترة 

 مراجعة(غير )

 اإلجمالي 

 إعادة التكافل

 الصافي تجاوز الخسائر (التأمين إعادة)

 994,494    -  (210,423) 1,204,917 الرصيد في بداية الفترة 

 1,168,847 (5,354) (323,546) 1,497,747 مساهمات مكتتبة خالل الفترة

 (1,133,841) 5,354 239,460 (1,378,655) مساهمات مكتسبة خالل الفترة

 1,029,500    -  (294,509) 1,324,009 الرصيد في نهاية الفترة

 

 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 )مراجعة(

 اإلجمالي 

إعادة التكافل )إعادة 

 الصافي تجاوز الخسائر التأمين(

 1,011,300    -  (111,870) 1,123,170 الرصيد في بداية السنة

 2,316,152 (8,256) (408,465) 2,732,873 مساهمات مكتتبة خالل السنة

 (2,332,958) 8,256 309,912 (2,651,126) مساهمات مكتسبة خالل السنة

 994,494    -  (210,423) 1,204,917 الرصيد في نهاية السنة
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة -10

 تعهدات والتزامات الشركات على النحو التالي: (أ

 
 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 21.073  29,215 خطابات ضمان 

 21.073  29,215 اإلجمالي

، في حين أنه من غير العملي توقع أو تحديد في سياق األعمال العادية للدعاوى القضائيةتخضع الشركة تدخل الشركة في عقود تكافل و (ب

وى النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية والتهديدات المعلقة. ال تعتقد اإلدارة أن أي إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك الدعا

 .للشركة على النتائج والمركز المالي جوهريسيكون لها تأثير  التقريرالقضائية( قيد التنفيذ في تاريخ 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -11

بين المشاركين في السوق في  نظاميةبيع أصل أو مدفوع لتحويل التزام في معاملة من عملية السعر الذي سيتم استالمه قد تكون القيمة العادلة 

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 ، أو مطللوباتالرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو الفي السوق  -

 .لمطلوباتأو ا للموجودات إليه لوصولا فائدة يمكنفي غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر  -

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن 

 الوصول إليها في تاريخ القياس ؛ مطابقة لها والتي يمكن للشركةالأو  في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولةاألول: األسعار  المستوى

المماثلة أو أساليب تقييم أخرى التي تستند إليها جميع المدخالت  والمطلوبات موجوداتفي األسواق النشطة لل المتداولةالثاني: األسعار  المستوى

 الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة ؛ و

 ة.ظلقابلة للمالحوق الست الی بياناإلهامة اخالتها دممن أي  تستندلتي ال م التقييا أساليبث: لثالاالمستوى 
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 )تتمة(المالية  القيمة العادلة لألدوات   -11

 القيم الدفترية والقيمة العادلة (أ

المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  والمطلوباتيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية 

 .بالقيمة العادلة المدرجةلألدوات المالية 

 العادلة القيمة  

 اإلجمالي الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األول المستوى القيمة الدفترية 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

       )غير مراجعة( 2021 يونيو 30

 موجودات مالية بقيمتها العادلة
     

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 600,343    -  97,282 503.061 600,343 قائمة الدخل بشكل الزامى  

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 391,088    -     -  391,088 391,088 أوراق مالية متداولة –الدخل الشامل اآلخر   

 العادلة من خاللاستثمارات مصنفة بقيمتها 

 7,542 7,542    -     -  7,542 أوراق مالية غير متداولة –الدخل الشامل اآلخر   

 998,973 894,149 97,282 7,542 998,973 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 587,972 -    -    -    587,972 النقد واألرصدة البنكية

 1,662,427    -     -     -  1,662,427 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقتناة 

 39,971    -     -     -  39,971 وديعة نظامية 

 23,823    -     -     -  23,823 موجودات أخرى

 2,314,193  -     -     -    2,314,193 

 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مراجعة(  2020 ديسمبر 31
     

 موجودات مالية بقيمتها العادلة
     

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

 533,719    -  68,672 465.047 533,719 قائمة الدخل بشكل الزامى  

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

 أوراق مالية –الدخل الشامل اآلخر   

 318,906    -     -  318,906 318,906 متداولة  

 استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل

 أوراق مالية غير –الدخل الشامل اآلخر   

 7,542 7,542    -   -  7,542 متداولة  

 860,167 783,953 68,672 7,542 860,167 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 873,725 -    -    -    873,725 النقد وما يعادله

 1,379,039    -     -     -  1,379,039 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 39,969    -     -     -  39,969 وديعة نظامية 

 24,440    -     -     -  24,440 موجودات أخرى

 2,317,173  -     -     -    2,317,173 

 الدفترية.القيم العادلة للموجودات المالية غير المدرجة بقيمتها العادلة بشكل كبير عن قيمتها ال تختلف 
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 )تتمة(المالية  القيمة العادلة لألدوات   -11

 (تتمة)تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 (تتمة)القيم الدفترية والقيمة العادلة  -أ

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

 

الرياالت بآالف 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

      مراجعة( غير ) 2021 يونيو 30

      العادلةمقاسة بالقيمة مالية  مطلوبات

 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -

 185,351 - - 185,351 185,351 مربوطة بوحدات  

 185,351 185,351 - - 185,351 

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

      )مراجعة(  2020ديسمبر  31

      مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -

 141,093 -  141,093 141,093 مربوطة بوحدات

 141,093 141,093  - 141,093 

 القيم العادلة للمستوى الثالث -1

 لمستوى الثالث لتسوية القيم العادلة 

 .3 للمستوىيوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للقيم العادلة  

موجودات مالية مصنفة بقيمتها العادلة من خالل  

 أوراق مالية غير متداولة –الدخل الشامل اآلخر 

 بآالف الرياالت السعودي

  عمليات المساهمين

 7,542 2021يناير  1الرصيد كما في 

 7,542 2021 يونيو 30الرصيد كما في 

 

 المالية غير المتداولة في المستوى الثالث بشكل كبير عن سعر تكلفتها.لألدوات  القيمة العادلة ال تختلف  
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 القطاعات التشغيلية -12

صانع  بصفتهکة رلشس إدارة امجلل قبن مم اظجعتها بانترامم لتي يتاکة رلشت اناومک عنخلية دالر ايرلتقاس اساأعلی ل لتشغيت ااعاطقد يدتحم يت

 ئها.م أداتقييت واعاطللقوارد لمص اتخصيل جن أئيسي مرلالتشغيلي رار القا

س لمجلالی إ المرفوعةجية رلخاطراف األا من راداتياإلس تقاتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. 

 من الموجودات والمطلوبات التشغيلية. والمطلوباتوجزة. تتكون قطاعات الموجودات لما األولية لخدلقائمة افي ك لذمع ق فوايقة تتطرب

 .2020ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 

مدرجة  ال تتضمن موجودات القطاع األرصدة البنكية والنقد لعمليات التكافل، صافي المساهمات المدينة، االستثمارات وما إلى ذلك، وبالتالي فهي

إعادة  / لتكافلدة اعاة إصدلعمليات التكافل وأر الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى تلقطاعاا مطلوباتال تشمل . الموزعةفي الموجودات غير 

 .الموزعةغير ت لمطلوبااضمن  يتم إدراجهابالتالي ، ولكذلى إما و الدائنة التأمين

ال يتم التقرير عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة لرئيس العمليات بصفته صانع القرار ضمن القطاعات ذات العالقة، وتتم مراقبتها 

 مركزياً.

 يونيو 30للشركة في  اتبوالمطلوإن معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم التقرير عنها عن إجمالي الموجودات 

 المنتهية في ذلك التاريخ، هي كاآلتي:للفترة ، إجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها 2020ديسمبر  31و  2021

 

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 )غير مراجعة(

  السيارات  الطبي فئة العميل

الممتلكات 

  والحوادث

الحماية 

 اإلجمالي  واالدخار

          إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 196.848  26,766  2,188  155.205  12,690 أفراد

 1,416     -      -      -   1,416 منشآت صغيرة جدا

 62.598     -   959  55.614  6,025 منشآت صغيرة

 40,197     -   6,566  24,999  8,631 منشآت متوسطة

 457.045  29,960  206,742  176.858  43,485 شركات

 758,104  56,726  216,455  412,676  72,247 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

          

 

 2020 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(

  السيارات  الطبي فئة العميل

الممتلكات 

  والحوادث

الحماية 

 اإلجمالي  واالدخار

          إجمالي مساهمات التكلفة المكتتبة

 239,495  19,297  77  209,878  10,243 أفراد

 1,244     -      -      -   1,244 منشآت صغيرة جدا

 7,304     -      -   2,011  5,293 منشآت صغيرة

 16,646     -   90  10,907  5,649 منشآت متوسطة

 404,327  18,587  178,362  186,355  21,023 شركات

 669,016  37,884  178,529  409,151  43,452 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
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 )تتمة( التشغيليةالقطاعات  -12

 

 

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 )غير مراجعة(

  السيارات  الطبي فئة العميل

الممتلكات 

  والحوادث

الحماية 

 اإلجمالي  واالدخار

          إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 517,202  49,456  3,017  445,160  19,570 أفراد

 3,325     -      -      -   3,325 جدامنشآت صغيرة 

 72,484     -   959  57,379  14,146 منشآت صغيرة

 78,389     -   6,637  53,621  18,130 منشآت متوسطة

 826,347  56,980  294,117  392,526  82,724 شركات

 1,497,747  106,436  304,730  948,686  137,895 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

          

 

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مراجعة(

  السيارات  الطبي فئة العميل

الممتلكات 

  والحوادث

الحماية 

 اإلجمالي  واالدخار

          إجمالي مساهمات التكلفة المكتتبة

 424,348  36,296  3,447  367,608  16,997 أفراد

 4,524     -      -      -   4,524 جدا منشآت صغيرة

 25,558     -      -   7,890  17,668 منشآت صغيرة

 56,962     -   90  37,199  19,673 منشآت متوسطة

 945,166  37,221  232,195  599,505  76,245 شركات

 1,456,558  73,517  235,732  1,012,202  135,107 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2021 يونيو 30في   المنتهيتينأشهر  أشهر والستة لفترة الثالثة

 

25 
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 2021 يونيو 30كما في  

 )غير مراجعة( 

  عمليات التكافل 

 سيارات طبي  القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

 وحوادث

الحماية 

 واإلدخار

 مجموع عمليات

 التكافل

مجموع عمليات  

 المساهمين

 

 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية(  

          الموجودات

 587,972  185,072  402,900    -     -     -     -  النقد واألرصدة البنكية

 643,831     -   643,831    -     -     -     -  إعادة التأمين، صافي /األرصد المدينة للمساهمات وإعادة التكافل 

 294,509     -   294,509 6,918 281,538 6,053    -  حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من مساهمات التكافل غير المكتسبة

 150,531     -   150,531 57,411 78,679 14,441    -  حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 49,746     -   49,746 35,839 13,907    -    -  حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها

 113,022     -   113,022 626 8,346 94,347 9,703 وثائق مؤجلةتكاليف اكتتاب 

 600,343  117,086  483,257    -     -     -     -  استثمارات بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي

 398,630  361,757  36,873    -     -     -     -  استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,662,427  294,855  1,367,572    -     -     -     -  استثمارات بالتكلفة المطفأة

 61,201  61,201     -     -     -     -     -  الموجوداتحق استخدام 

 245,258  423,229  (177,971)    -     -     -     -  الموجودات غير موزعة

 4,807,470  1,443,200  3,364,270 100,794 382,470 114,841 9,703 الموجوداتإجمالي 

          المطلوبات

 1,324,009     -   1,324,009 10,030 304,840 885,585 123,554 أقساط غير مكتسبة

 24,933     -   24,933    -  24,729 204    -  عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة 

 404,463     -   404,463 72,504 85,362 241,413 5,184 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 840,838     -   840,838 48,554 19,302 674,952 98,030 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 85,219     -   85,219 584 1,496 64,919 18,220 احتياطي عجز االكتتاب

 55,080  55,080     -     -     -     -     -  مطلوبات عقود إيجار 

 2,072,928  1,388,120  684,808    -     -     -     -  مطلوبات غير موزعة وحقوق الملكية وفائض

 4,807,470  1,443,200  3,364,270 131,672 435,729 1,867,073 244,988 المتراكم وحقوق الملكية والفائضإجمالي المطلوبات 
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 مراجعة() 2020ديسمبر  31كما في  

 عمليات التكافل 

 بآالف الرياالت السعودية 

  المركبات  طبي القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

  وحوادث

الحماية 

 واألدخار

إجمالي عمليات  

 التكافل

عمليات  

 اإلجمالي المساهمين

             موجودات:

 873,725 42,257  831.468     -      -      -      -  النقد واألرصدة البنكية

 564,188    -   564,188     -      -      -      -  مساهمات التكافل وأرصدة إعادة تكافل مدينة، صافي

 210,423    -   210,423  3.605  187.507  19.311     -  مكتسبةحصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من مساهمات التكافل غير 

 85,469    -   85,469  15.778  54.168  15.523     -  حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 26,957    -   26,957  15.548  11.409     -      -  حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها

 87,591    -   87,591  533  5.978  71,043  10.037 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 533,719 72,098  461,621     -      -      -      -  استثمارات مقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل

 326,448 296,341  30,107     -      -      -      -  العادلة خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة 

 1,379,039 150,009  1,229,030     -      -      -      -  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 43,649 43,649     -      -      -      -      -  حق استخدام الموجودات 

 229,054 699,892  (470,838)     -      -      -      -  غير موزعة موجودات

 4,360,262 1,304,246  3.056.016  35.464  259.062  105.877  10.037 إجمالي الموجودات

             مطلوبات

 1,204,917    -   1,204,917  5,188  204,007  878,934  116,788 مساهمات التكافل غير المكتسبة

 14,902    -   14,902     -   14,354  548     -  عمولة إعادة التكافل / إعادة التأمين غير المكتسبة

 308,529    -   308,529  22,873  59,295  223,442  2,919 تحت التسويةإجمالي المطالبات 

 872,294    -   872,294  21,362  16,628  738,659  95,645 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 74,952    -   74,952     -   565  52,784  21,603 احتياطي عجز االكتتاب

 42,714 42,714     -      -      -      -      -  مطلوبات عقود إيجار  

 1,841,954 1,261,532  580,422     -      -     -      -  مطلوبات غير موزعة وحقوق الملكية والفائض

 4,360,262 1,304,246  3,056,016  49,423  294,849  1,894,367  236,955 إجمالي المطلوبات والفائض وحقوق الملكية
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 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )غير مراجعة(

 اإلجمالي  دخارالحماية واإل  دثاممتلكات وحو  سيارات  طبي التشغيليةالقطاعات 

 اإليرادات

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 758,104  56,726  216,455  412,676  72,247 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (225,542)  (20,896)  (198,800)  (5,846)  - مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة

 (2,677)  -  (1,054)  (1,623)  - مصاريف تجاوز الخسارة

 529,885  35,830  16,601  405,207  72,247 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

التغيرات  في مساهمات التكافل غير المكتسبة، 

 42,457  (594)  (8,382)  54,656  (3,223) صافي 

 572,342  35,236  8,219  459,863  69,024 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 9,258  -  9,543  (285)  - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

 1,572  819  16  737  - دخل اكتتابات أخرى

 583,172  36,055  17,778  460,315  69,024 إجمالي اإليرادات

          

          مصاريف وتكاليف االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل 

 (452,269)  (37,036)  (4,759)  (349,501)  (60,973) الخسارة

 (5,840)  (5,840)  -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 (7,055)  -  -  (7,117)  62 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من المطالبات 

 35,326  27,790  4,178  3,358  - المدفوعة

 (429,838)  (15,086)  (581)  (353,260)  (60,911) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 (18,529)  (6,679)  (281)  (8,730)  (2,839) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (1,095)  (5,007)  (373)  7,383  (3,098) التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، صافي

 26,014  (584)  (600)  20,960  6,238 احتياطي عجز االكتتاب

 (423,448)  (27,356)  (1,835)  (333,647)  (60,610) األخرى المتكبدةصافي المطالبات والمزايا 

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل 

 (16,406)  (16,406)  -  -  - قائمة الدخل مربوطة بوحدات، صافي

 (47,544)  (2,206)  (2,432)  (37,326)  (5,580) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (220)  (462)  (1,730)  2,957  (985) اكتتاب أخرىمصاريف 

 (487,618)  (46,430)  (5,997)  (368,016)  (67,175) إجمالي مصاريف وتكاليف االكتتاب

          

 95,554  (10,375)  11,781  92,299  1,849 دخل االكتتاب صافي

          

          مصاريف تشغيلية أخرى

 -المشكوك في تحصيلها  مخصص الديون 

مساهمات و إعادة تكافل / إعادة التأمين وأرصدة 

 (2,026)     -      -     -     -  مدينة

 (62,462)     -      -     -     -  مصاريف عمومية  وإدارية

 12,530     -      -     -     -  دخل عموالت خاصة

بقيمتها صافي الربح من االستثمارات المدرجة 

 3,500     -     -     -     -  العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل إلزامي

 3,043     -     -     -     -  دخل توزيعات األرباح

 (72)     -     -     -     -  خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية

 135     -     -     -     -  دخل آخر

 50,202      الزكاةصافي الدخل للفترة قبل 
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 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )غير مراجعة(

 اإلجمالي  الحماية واإلدخار  دثاممتلكات وحو  سيارات  طبي القطاعات التشغيلية

 اإليرادات

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 الرياالتبآالف 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 669,016  37,884  178,529  409,151  43,452 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (180,723)  (9,086)  (170,570)  (1,067)  - مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة

 (2,064)  -  (848)  (1,216)  - مصاريف تجاوز الخسارة

 486,229  28,798  7,111  406,868  43,452 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

التغيرات  في مساهمات التكافل غير المكتسبة، 

 87,564  (414)  (1,036)  45,739  43,275 صافي 

 573,793  28,384  6,075  452,607  86,727 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 4,606  -  4,212  394  - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

 589  475  9  105  - دخل اكتتابات أخرى

 578,988  28,859  10,296  453,106  86,727 إجمالي اإليرادات

          

          تكاليف ومصاريف االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل 

 (266,102)  (15,796)  (3,666)  (139,122)  (107,518) الخسارة

 (1,477)  (1,477)  -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 (8,719)  -  -  (8,735)  16 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من المطالبات 

 15,281  10,268  3,589  1,424  - المدفوعة

 (261,017)  (7,005)  (77)  (146,433)  (107,502) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 16,801  1,227  (32)  7,675  7,931 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (30,124)  (1,489)  (157)  (74,433)  45,955 التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، صافي

 (105,881)  -  (4,406)  (96,085)  (5,390) التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (380,221)  (7,267)  (4,672)  (309,276)  (59,006) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل 

 (11,720)  (11,720)  -  -  - قائمة الدخل مربوطة بوحدات 

 (27,192)  (4,469)  (996)  (14,994)  (6,733) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (6,058)  (262)  (1,259)  (4,259)  (278) مصاريف اكتتاب أخرى

 (425,191)  (23,718)  (6,927)  (328,529)  (66,017) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 153,797  5,141  3,369  124,577  20,710 صافي دخل االكتتاب

          

          مصاريف تشغيلية أخرى

 –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

مساهمات و إعادة تكافل / إعادة التأمين وأرصدة 

 (44)     -      -     -     -  مدينة

 (69,172)     -      -     -     -  مصاريف عمومية وإدارية

 13,980     -      -     -     -  دخل عموالت خاصة

صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها 

 4,136     -     -     -     -  العادلة من قائمة الدخل بشكل إلزامي

 2,451     -     -     -     -  دخل توزيعات األرباح

 547     -     -     -     -  عكس خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية

 116     -     -     -     -  دخل آخر

 105,811      صافي الدخل للفترة قبل الزكاة
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 2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مراجعة(

 اإلجمالي  واإلدخارالحماية   ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي القطاعات التشغيلية

 اإليرادات

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 1,497,746  106,436  304,730  948,686  137,895 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (323,546)  (38,677)  (279,142)  (5,727)  - إعادة التأمين المسندة /مساهمات إعادة التكافل 

 (5,354)  -  (2,108)  (3,246)  - مصاريف تجاوز الخسارة

 1,168,846  67,759  23,480  939,713  137,895 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

التغيرات  في مساهمات التكافل غير المكتسبة، 

 (35,007)  (1,528)  (6,803)  (19,909)  (6,766) صافي 

 1,133,839  66,231  16,677  919,804  131,129 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 17,913  -  17,750  163  - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

 2,525  1,553  33  949  (10) دخل اكتتابات أخرى

 1,154,277  67,784  34,460  920,916  131,119 إجمالي اإليرادات

          

          تكاليف ومصاريف االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل 

 (843,846)  (54,537)  (6,185)  (658,482)  (124,642) الخسارة

 (11,491)  (11,491)  -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 (17,843)  -  -  (17,408)  (435) بالمطالباتمصاريف متكبدة متعلقة 

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من المطالبات 

 49,356  40,733  5,265  3,358  - المدفوعة

 (823,824)  (25,295)  (920)  (672,532)  (125,077) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 (30,870)  (7,998)  (1,556)  (19,051)  (2,265) صافيالتغيرات في المطالبات تحت التسوية، 

 54,245  (6,901)  (176)  63,707  (2,385) التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، صافي

 (10,267)  (584)  (931)  (12,135)  3,383 التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (810,716)  (40,778)  (3,583)  (640,011)  (126,344) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل 

 (26,751)  (26,751)  -  -  - قائمة الدخل مربوطة بوحدات 

 (86,745)  (4,400)  (6,930)  (65,645)  (9,770) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (7,032)  (998)  (2,421)  (1,854)  (1,759) مصاريف اكتتاب أخرى

 (931,244)  (72,927)  (12,934)  (707,510)  (137,873) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 223,033  (5,143)  21,526  213,406  (6,754) صافي دخل االكتتاب

          

          مصاريف تشغيلية أخرى

 –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

مساهمات و إعادة تكافل / إعادة التأمين وأرصدة 

 (5,852)     -      -     -     -  مدينة

 (128,150)     -      -     -     -  مصاريف عمومية وإدارية

 24,822     -      -     -     -  دخل عموالت خاصة

صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها 

 6,352     -     -     -     -  الدخل بشكل إلزاميالعادلة من قائمة 

 5,579     -     -     -     -  دخل توزيعات األرباح

 (170)     -     -     -     -  عكس خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية

 262     -     -     -     -  دخل آخر

 125,878      صافي الدخل للفترة قبل الزكاة
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية  -12

 

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مراجعة(

 اإلجمالي  الحماية واإلدخار  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي القطاعات التشغيلية

 اإليرادات

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 1,456,558  73,517  235,732  1,012,202  135,107 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (238,854)  (15,240)  (221,371)  (2,243)  - مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة

 (4,127)  -  (1,696)  (2,431)  - مصاريف تجاوز الخسارة

 1,213,577  58,277  12,665  1,007,528  135,107 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

التغيرات  في مساهمات التكافل غير المكتسبة، 

 (50,319)  304  3,521  (112,987)  58,843 صافي 

 1,163,258  58.581  16,186  894,541  193,950 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 10,108  -  9,236  872  - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

 1,280  969  23  289  (1) دخل اكتتابات أخرى

 1,174,646  59,550  25.445  895.702  193,949 إجمالي اإليرادات

          

          تكاليف ومصاريف االكتتاب

ومصاريف تعديل إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (720,482)  (27,528)  (5,604)  (423,056)  (264,294) الخسارة

 (4,365)  (4,365)  -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 (25,720)  -  -  (25,005)  (715) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من المطالبات 

 24,705  18,108  5,094  1,503  - المدفوعة

 (725,862)  (13,785)  (510)  (446,558)  (265,009) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 21,286  340  228  2,412  18,306 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (19,246)  (3,261)  (134)  (100,412)  84,561 التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، صافي

 (89,990)  -  (4,076)  (96,085)  10,171 التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (813,812)  (16,706)  (4,492)  (640,643)  (151,971) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل 

 (20,281)  (20,281)  -  -  - قائمة الدخل مربوطة بوحدات 

 (55,577)  (8,659)  (4,014)  (28,675)  (14,229) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (11,785)  (526)  (1,677)  (8,822)  (760 مصاريف اكتتاب أخرى

 (901,455)  (46,172)  (10,183)  (678,140)  (166,960) ومصاريف االكتتابإجمالي تكاليف 

 273,191  13,378  15,262  217,562  26,989 صافي دخل االكتتاب

          

          مصاريف تشغيلية أخرى

 –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

مساهمات و إعادة تكافل / إعادة التأمين وأرصدة 

 (17,400)     -      -     -     -  مدينة

 (150,346)     -      -     -     -  مصاريف عمومية وإدارية

 29,114     -      -     -     -  دخل عموالت خاصة

صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها 

 6,473     -     -     -     -  العادلة من قائمة الدخل بشكل إلزامي

 3,834     -     -     -     -  دخل توزيعات األرباح

 475     -     -     -     -  عكس خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية

 391     -     -     -     -  دخل آخر

 145,732      صافي الدخل للفترة قبل الزكاة
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 عالقةال ذوي األطرافرصدة مع المعامالت واأل -13

 من يالمملوكة بشكل أساسشركات الو، الشركة العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي إدارة ذوي األطرافتمثل 

وشروط هذه المعامالت من  تعتمد سياسات تسعيرعليها تأثيراً هاماً. أي منشأة أخرى مسيطر عليها من قبلهم أو يكون لهم و، الشركة يمساهم

 واألرصدة ذات العالقة: الفترةخالل  العالقة ذوي األطرافمع  أهم  المعامالت تفاصيلفيما يلي  قبل إدارة الشركة.
 

 األرصدة المدينة / الدائنة كما في المعامالت الفترة المنتهية في 

 

 يونيو 30

2021 

 )غير مراجعة(

 يونيو 30

2020 

 )غير مراجعة(

 يونيو 30

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  

 كبار المساهمين

 

  

  

 309,824 275,879 426.991 343,086 إجمالي المساهمات المكتتبة

 - - 224.217 217,342 المطالبات المدفوعة

 (169,437) (169,437) 204.697 213,227 مطالبات متكبدة ومبلغ عنها خالل الفترة

 - -    -     -  سداد من طرف ذي عالقة

 206.432 251,476    -     -  الرصيد البنكي

 33.517 50,549    -     -  استثمارات في أسهم شركة الراجحى المصرفية واآلستثمار

     

الشركات المسيطر عليها، سيطرة مشتركة، أو مسيطر عليها 

     أطراف ذوي عالقةبشكل جوهري من 

 2.165 12,116 7.902 19,509 إجمالي المطالبات المكتتبة

    -     -  459 - المطالبات المدفوعة

 (367) (7,538) 518 7.179 مطالبات متكبدة ومبلغ عنها خالل الفترة

 345,047 419,388 3.083 3.498 ستثمارات مدارة من قبل شركات شقيقةا

اسثمارات في صندوق الراجحي للمضاربة دخل مستلم من بيع 

  -     -  2.832 3.146 الشرعية بالبضائع

  -     -  1.384 1.695 رسوم إدارة االستثمار المدفوعة لشركة الراجحي المالية

ً فيما يلي ملخص  :للفترةكبار موظفي اإلدارة  اتبتعويض ا

 يونيو 30في  المنتهية ةلفترل  

  2021 

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

2020 

 مراجعة(غير )

 بآالف الرياالت السعودية

 3.582  2.697  رواتب و مخصصات أخرى 

 3.669  1.845  مكافأة نهاية الخدمة 

  4.542  7.251 

 105  120  مكافأة اللجنة الشرعية 
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 الزكاة وضريبة الدخل -14

 :2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة فيما يلي ملخص لحركة الزكاة وضريبة الدخل خالل فترة 

 الزكاة المستحقة 

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت

 السعودية 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت

 السعودية 

 40.932  47.904 بداية السنة الرصيد في

 24.800  14.000 المخصص خالل الفترة / السنة

 (17.828)  (20.721) المدفوع من الزكاة خالل الفترة / السنة

 47.904  41.183 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 وضع الربوط

 .2020حتى  2010للسنوات  والجماركوالضريبة لزكاة الهيئة كة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل الشرقدمت 

 11.73تطالب بزكاة إضافية حسب تقدير الهيئة بمبلغ  2018إلى  2015الربوط  لألعوام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت 

مليون لاير  10.31مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضات للهيئة بمبلغ  1.42دفعت الشركة مبلغ . مليون لاير سعودي تتعلق بهذه السنوات

 .المالية ألي نتيجة سلبية محتملة القوائمومع ذلك ، فقد احتفظت الشركة بالمخصص في . سعودي

 قائمة الدخل مربوطة بوحداتالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  -15

 مبينة أدناه:قائمة الدخل في المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الفترة / السنة إن الحركة خالل 

   

 2021 يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت

 السعودية

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

  86,821   141.093  ¤ في بداية الفترة / السنة

  42,220   26.754  ¤ صافي التغيرات في االحتياطي خالل الفترة / السنة

  12,052   17.504  ¤ العادلة خالل الفترة / السنةصافي التغير في القيم 

  141,093   185.351  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 رأس المال -16

 400:  2020ديسمبر  31) 2021 يونيو 30مليون لاير سعودي كما في  400المدفوع للشركة كان و إن رأس المال المصرح به والمصدر

 .للسهم الواحد لاير سعودي 10مة يبق مليون سهم 40من  كونمليون لاير سعودي( م

 .للزكاة الشركة مساهمو يخضع هو كما يلي. لشركةفي اساهمة هيكل الم إن

 2021 يونيو 30 

 المدفوع صدرمالمصرح به وال 

 بآالف الرياالت السعودي عدد األسهم 

 106.000 106.000 10.600.000 ش.م.ب )البحرين( –شركة الراجحي للتأمين 

 90.000 90.000 9.000.000 شركة الراجحي المصرفية واالستثمار

 204.000 204.000 20.400.000 أخرى

 40.000.000 400.000 400.000 

 
 

 2020 ديسمبر 31 

 المدفوع المصرح به والصادر 

 بآالف الرياالت السعودي عدد األسهم 

 106.000 106.000 10.600.000 ش.م.ب )البحرين( –شركة الراجحي للتأمين 

 90.000 90.000 9.000.000 شركة الراجحي المصرفية واالستثمار

 24.000 24.000 2.400.000 )دبي( –شركة عمان للتأمين 

 180.000 180.000 18.000.000 أخرى

 40.000.000 400.000 400.000 

 س المالأإدارة ر -17

 يتم وضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.
 

رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء التسويات على تقوم الشركة بإدارة متطلبات 
مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. وللحفاظ على أو تعديل 

 ل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم الُمصدرة.هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعدي
 

ة تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية داخل المنطقة القضائية التي تأسست فيها. ال تفرض هذه اللوائح الموافقة على األنشط
س المال لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات ومراقبتها فحسب، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية، مثل: كفاية رأ

 التأمين وتمكينها من الوفاء بالتزامات غير متوقعة عند نشأتها.
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 )تتمة( إدارة رأس المال  -17

من الالئحة التنفيذية للتأمين والتي  4و 3والجدول  66السعودي في المادة  البنك المركزيها وضع تحتفظ الشركة برأسمالها وفقًا للتعليمات التي

ة التالية تبين بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. وفقًا للمادة المذكورة، تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالث

 :لبنك المركزي السعوديلوفقًا لالئحة التنفيذية 

 
 مليون لاير سعودي 200األدنى لمتطلبات رأس المال  الحد

 هامش المالءة لألقساط
 هامش المالءة للمطالبات

 

 يونيو 30تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 

مليون   415.3 مليون لاير وأرباح مبقاة بقيمة 178.5 ة ودي واحتياطيات نظامية بقيممليون لاير سع 400من رأس مال مدفوع قدره  2021

مليون لاير وأرباح مبقاة  158.5مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة  400: رأس مال مدفوع قدره 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 مليون لاير سعودي في قائمة المركز المالي. 516.8بقيمة 

 

من خالل إجراء  19-المختلفة كما هو مطلوب من قبل المنظم، بتقييم إمكانات وباء كوفيد  الفرضياتقامت إدارة الشركة، من خالل تحليل 

لمتغيرات مختلفة مثل: نمو األقساط اإلجمالية، وزيادة تكلفة الموظفين، ونسبة الخسارة منذ بداية العام، ومخصصات األقساط الضغط اختبار 

وما إلى ذلك. وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليراد والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية. استنتجت إدارة الشركة أنه  مكتسبةالغير 

٪. وكما هو الحال مع أي توقعات، 5٪ إلى 1± بناًء على اختبار الضغط الذي تم إجراؤه، يمكن أن يتأثر هامش المالءة المالية للشركة بنسبة 

، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع جوهريةوشكوك  فتراضاتإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأف

 متغير وسريع التطور، ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

 ربحية السهم -18

 40بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم على   2020 ديسمبر 31 و 2021 يونيو 30المنتهية في  للفترةتم احتساب الربح للسهم 

 .2020 ديسمبر 31 و 2021 يونيو 30مليون سهم. لم يكن هناك احتمال إلصدار أسهم مخفضة كما في 
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 لومات إضافيةمع -19
 

 قائمة المركز المالي األولية    19-1

 2021 يونيو 30كما في  

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31كما في  

 )مراجعة(

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 عمليات التأكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        الموجودات

 873.725 42.257 831.468  587,972 185,072 402,900 النقد واألرصدة البنكية

مساهمات وأرصدة معيدي تكافل 

 564.188    -  564.188  643,831    -  643,831 )معيدي التأمين( مدينة، صافي

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين 

 210.423    -  210.423  294,509    -  294,509 من مساهمات التكافل غير المكتسبة

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين 

 85.469    -  85.469  150,531    -  150,531 من المطالبات  تحت التسوية

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين 

 26.957    -  26.957  49,746    -  49,746 من مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين 

من االحتياطي الحسابي بقيمتها 

 23    -  23  26    -  26 قائمة الدخل العادلة من خالل

 87.591    -  87.591  113,022    -  113,022 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

استثمارات بقيمتها العادلة من خالل 

 533.719 72.098 461.621  600,343 117,086 483,257 قائمة الدخل بشكل إلزامي

 استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من

 326.448 296.341 30.107  398,630 361,757 36,873 خالل الدخل الشامل اآلخر

مطلوب )إلى( / من / عمليات 

    -  533.451 (533.451)     -  233,401 (233,401) المساهمين / التكافل

 1.379.039 150.009 1.229.030  1,662,427 294,855 1,367,572 استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 86.537 23.947 62.590  84,732 29,326 55,406 أخرى

 100.298 100.298    -   117,608 117,608    -  ممتلكات ومعدات 

 39.969 39.969    -   39,971 39,971    -  وديعة نظامية

 2.227 2.227    -   2,921 2,921    -  دخل مستحق من الوديعة النظامية

 43.649 43.649    -   61,201 61,201    -  حق استخدام الموجودات

 4.360.262 1.304.246 3.056.016  4,807,470 1,443,198 3,364,272 إجمالي الموجودات
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 )تتمة(معلومات إضافية   -19
 

 )تتمة(قائمة المركز المالي األولية    19-1

 

 2021 يونيو 30كما في  

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31كما في  

 )مراجعة(

 عمليات 

 التكافل 

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        المطلوبات

دائنون ومبالغ مستحقة للدفع 

 280.201 65.699 214.502  222,796 52,128 170,668 ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل / إعادة التأمين 

 177.442    -  177.442  262,945 - 262,945 دائنة

 1.204.917    -  1.204.917  1,324,009 - 1,324,009 مساهمات غير مكتسبة

دخل عموالت إعادة التكافل / 

 14.902    -  14.902  24,933 - 24,933 إعادة التأمين غير المكتسبة

 308.529    -  308.529  404,463 - 404,463 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 872.294    -  872.294  840,838 - 840,838 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 74.952    -  74.952  85,219 - 85,219 احتياطي عجز االكتتاب

مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من 

مربوطة خالل قائمة الدخل 

 141.093    -  141.093  185,351 - 185,351 بوحدات

 27,680 27,680    -   24,630 24,630 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 47,904 47,904    -   41,183 41,183 - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 للبنك المركزيمبالغ مستحقة 

 6,937 6,937    -   7,631 7,631 - السعودي

 42,714 42,714    -   55,080 55,080 - مطلوبات عقود إيجار 

 3,298,426 180,652 3,479,078  3.008.631 190,934 3,199,565 

        

 48.316    -  48.316  60,009 - 60,009 فائض عمليات التكافل المستحق

إجمالي المطلوبات والفائض 

 3,247,881 190,934 3.056.947  3,539,087 180,652 3,358,435 المتراكم 

        

        حقوق الملكية 

 400.000 400.000    -   400,000 400,000    -  رأس المال

 158.491 158.491    -   178,528 178,528    -  االحتياطي النظامي

 516.775 516.775    -   596,922 596,922    -  األرباح المبقاة

احتياطي مكافأة نهاية إعادة قياس 

 (7.752) (7.752)    -   (7,752) (7,752)    -  الخدمة

 –احتياطي القيمة العادلة 

استثمارات بالقيمة  العادلة من 

 44.867 45.798 (931)  100,685 94,850 5,835 خالل الدخل الشامل اآلخر

 1.112.381 1.113.312 (931)  1,268,383 1,262,548 5,835 اجمالي حقوق الملكية 

        

إجمالي المطلوبات والفائض 

 4.360.262 1.304.246 3.056.016  4,807,470 1,443,200 3,364,270 المتراكم وحقوق الملكية 

        

 21.073  -  21.073  29,215    -  29,215 التعهدات واإللتزامات المحتملة
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 )تتمة(معلومات إضافية  -19
 

 )غير مراجعة(قائمة الدخل األولية    19-2

 )لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ(

 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        اإليرادات

 669,016    -  669,016  758,104    -  758,104 اجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (1,450)    -  (1,450)  (5,048)    -  (5,048) محلي –مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة 

 (179,273)    -  (179,273)  (220,494)    -  (220,494) أجنبي –مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة 

 (2,064)    -  (2,064)  (2,677)    -  (2,677) أجنبي –مصاريف فائض الخسارة 

 486,229    -  486,229  529,885    -  529,885 صافي المساهمات المكتتبة

 87,564    -  87,564  42,457    -  42,457 التغيرات في المساهمات غير المكتسبة، صافي

 573,793    -  573,793  572,342    -  572,342 صافي المساهمات المكتسبة

 4,606    -  4,606  9,258    -  9,258 دخل عموالت إعادة التكافل / إعادة التأمين

 589    -  589  1.572    -  1.572 دخل االكتتابات األخرى

 578,988    -  578,988  583,172    -  583,172 اجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (266,102)    -  (266,102)  (452,269)    -  (452,269) إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة

 (1,477)    -  (1,477)  (5,840)    -  (5,840) االستردادات واالستحقاقات

 (8,719)    -  (8,719)  (7,055)    -  (7,055) متعلقة بالمطالباتمصاريف متكبدة 

 15,281    -  15,281  35,326    -  35,326 حصة معيدى التأمين من المطالبات المدفوعة

 (261,017)    -  (261,017)  (429,838)    -  (429,838) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 16,801    -  16,801  (18,529)    -  (18,529) المطالبات تحت التسوية، صافيالتغييرات في 

 (30,124)    -  (30,124)  (1,095)    -  (1,095) التغييرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلّغ عنها، صافي

 (105,881)    -  (105,881)  26,014    -  26,014 التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (380,221)    -  (380,221)  (423,448)    -  (423,448) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل قائمة 

 (11,720)    -  (11,720)  (16,406)    -  (16,406) الدخل مربوطة بوحدات، صافي

 (27,192)    -  (27,192)  (47,544)    -  (47,544) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (6,058)    -  (6,058)  (220)    -  (220) مصاريف اكتتابات أخرى

 (425,191)    -  (425,191)  (487,618)    -  (487,618) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 153,797    -  153,797  95,554    -  95,554 صافي دخل االكتتاب 

        )مصاريف( / دخل تشغيلي آخر

مساهمات  –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (44)    -  (44)  (2,026)    -  (2,026) وأرصدة معيدي تكافل / معيدي تأمين مدينة

 - 69,172 (69,172)     -  (62,462) (62,462) أتعاب اإلدارة المتعلقة بإدارة عمليات التكافل

 (69,172) (69,172)    -   (62,462) (62,462)    -  مصاريف عمومية وإدارية

 13,980 1,540 12,440  12,530 1,051 11,479 دخل عمولة خاصة

صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من 

 4,136 464 3,672  3,500 669 2,831 خالل قائمة الدخل بشكل الزامي

 2,451 2,451    -   3,043 3,043    -  األرباح دخل توزيعات

 547 188 359  72 58 (130) عكس خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية

 116 116    -   135 135    -  إيرادات أخرى

 (47,986) 4,759 (52,745)  (45,352) 4,956 (50,308) إجمالي )مصاريف( / دخل تشغيلي آخر

 105,811 4,759 101,052  50,202 4,956 45,246 قبل تخصيص أتعاب اإلدارةصافي دخل الفترة 

 - 90,947 (90,947)  - 40,721 (40,721) األتعاب اإلدارية المخصصة إلى عمليات المساهمين

 105,811 95,706 10,105  50,202 45,677 4,525 صافي دخل الفترة بعد تخصيص أتعاب اإلدارة

 (6,850) (6,850)    -   (7,200) (7,200)    -  مخصص الزكاة

 98,961 88,856 10,105  43,002 38,477 4,525 صافى دخل الفترة بعد الزكاة
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 )تتمة(معلومات إضافية  
 

 ة )غير مراجعة(قائمة الدخل األولي   19-2

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ( الستة)لفترة 

 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 عمليات التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        اإليرادات

 1,456,558    -  1,456,558  1,497,747    -  1,497,747 اجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (3,535)    -  (3,535)  (7,316)    -  (7,316) محلي –التكافل / إعادة التأمين المسندة مساهمات إعادة 

 (235,319)    -  (235,319)  (316,230)    -  (316,230) أجنبي –مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة 

 (4,127)    -  (4,127)  (5,354)    -  (5,354) أجنبي –مصاريف فائض الخسارة 

 1,213,577    -  1,213,577  1,168,847    -  1,168,847 صافي المساهمات المكتتبة

 (50,319)    -  (50,319)  (35,006)    -  (35,006) التغيرات في المساهمات غير المكتسبة، صافي

 1,163,258    -  1,163,258  1,133,841    -  1,133,841 صافي المساهمات المكتسبة

 10,108    -  10,108  17,913    -  17,913 دخل عموالت إعادة التكافل / إعادة التأمين

 1,280    -  1,280  2,525    -  2,525 دخل االكتتابات األخرى

 1,174,646    -  1,174,646  1,154,279    -  1,154,279 اجمالي اإليرادات
        

        االكتتابتكاليف ومصاريف 

 (720,482)    -  (720,482)  (843,846)    -  (843,846) إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة

 (4,365)    -  (4,365)  (11,491)    -  (11,491) االستردادات واالستحقاقات

 (25,720)    -  (25,720)  (17,843)    -  (17,843) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 24,705    -  24,705  49,356    -  49,356 حصة معيدى التأمين من المطالبات المدفوعة

 (725,862)    -  (725,862)  (823,824)    -  (823,824) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 21,286    -  21,286  (30,870)    -  (30,870) التغييرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (19,246)    -  (19,246)  54,245    -  54,245 التغييرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلّغ عنها، صافي

 (89,990)    -  (89,990)  (10,267)    -  (10,267) التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (813,812)    -  (813,812)  (810,716)    -  (810,716) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل قائمة 

 (20,281)    -  (20,281)  (26,751)    -  (26,751) الدخل مربوطة بوحدات، صافي

 (55,577)    -  (55,577)  (86,745)    -  (86,745) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (11,785)    -  (11,785)  (7,032)    -  (7,032) مصاريف اكتتابات أخرى

 (901,455)    -  (901,455)  (931,244)    -  (931,244) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 273,191  273,191  223,035    -  223,035 صافي دخل االكتتاب 

        )مصاريف( / دخل تشغيلي آخر

مساهمات  –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (17,400)    -  (17,400)  (5,852)    -  (5,852) وأرصدة معيدي تكافل / معيدي تأمين مدينة

  150.346 (150,346)     -  128.150 (128,150) أتعاب اإلدارة المتعلقة بإدارة عمليات التكافل

 (150,346) (150,346)    -   (128,150) (128,150)    -  مصاريف عمومية وإدارية

 29,114 3,445 25,669  24,822 1,872 22,950 دخل عمولة خاصة

صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من 

 6,473 1,067 5,406  6,352 1,424 4,928 خالل قائمة الدخل بشكل الزامي

 3,834 3,834    -   5,579 5,579    -  دخل توزيعات األرباح

 475 (14) 489  (170) (208) 38 عكس ) خسارة انخفاض( خسارة انخفاض قيمة 

 391 391    -   262 262    -  إيرادات أخرى

 (127,459) 8,723 (136,182)  (97,157) 8,929 (106,086) إجمالي )مصاريف( / دخل تشغيلي آخر

 145,732 8,723 137,009  125,878 8,929 116,949 صافي دخل الفترة قبل تخصيص أتعاب اإلدارة

 - 123,308 (123,308)  - 105,255 (105,255) األتعاب اإلدارية المخصصة إلى عمليات المساهمين

 145,732 132,031 13,701  125,878 114,184 11,694 صافي دخل الفترة بعد تخصيص أتعاب اإلدارة

 (12,650) (12,650)    -   (14,000) (14,000)    -  مخصص الزكاة

 133,082 119,381 13,701  111,878 100,184 11,694 صافى دخل الفترة بعد الزكاة
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 )تتمة(معلومات إضافية  -19
 

 قائمة الدخل الشامل األولية    19-3

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ 

 )غير مراجعة(

 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 

عمليات  

 كافلالت

عمليات 

 المجموع المساهمين

عمليات  

 كافلالت

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        

صافي دخل الفترة بعد تخصيص الزكاة 

 98,961 88,856 10,105  43,002 38,477 4,525 المتعلقة بالمساهمين

        

         ة األخرىالشامل /)الخسارة( الدخل

        

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
        قائمة الدخل في الفترات الالحقة:

        

صافي التغير في القيمة العادلة   -

لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة 

 21,011 20,577 434  21,441 15,575 5,866 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 119,972 109,433 10,539  64,443 54,052 10,391 مجموع الدخل الشامل للفترة

        

        تسوية:

مخصوماً منه: صافي الدخل العائد 

 (10,105)    (4,525)   لعمليات التكافل

 109,867    59,918   إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل للفترة

 

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الستةلفترة  

 )غير مراجعة(

 2020يونيو  30  2021 يونيو 30 

عمليات  

 التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

عمليات  

 التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        

صافي دخل الفترة بعد تخصيص الزكاة 

 133,082 119,381 13,701  111,878 100,184 11,694 المتعلقة بالمساهمين

        

        الدخل /)الخسارة( الشاملة األخرى 

        

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
        قائمة الدخل في الفترات الالحقة:

        

صافي التغير في القيمة العادلة   -

لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة 

 (23,038) (19,779) (3,259)  55,818 49,052 6,766 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 110,044 99,602 10,442  167,696 149,236 18,460 مجموع الدخل الشامل للفترة

        

        تسوية:

مخصوماً منه: صافي الدخل العائد 

 (13,701)    (11,694)   لعمليات التكافل

 96,343    156,002   )الخسارة( الشامل للفترة /إجمالي الدخل 
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 )تتمة(معلومات إضافية   -19
 

 )غير مراجعة(األولية  النقديةقائمة التدفقات    19-4

 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 

 

 كافلعمليات الت

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 كافلعمليات الت

عمليات 

 المجموع المساهمين

 الرياالت السعودية()بآالف  

        األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية من 

 145,732 132,031 13,701  125,878 114,184 11,694 صافي دخل الفترة قبل الزكاة

        تعديالت على البنود غير النقدية:

 3.358 3.358    -   6,301 6,301    -  استهالك الممتلكات والمعدات

 3.611 3.611    -   4,425 4,425    -  حق استخدام الموجوداتاستهالك 

    -  (150.346) 150,346     -  (128,150) 128,150 أتعاب اإلدارة المتعلقة بإدارة عمليات التكافل

    -  (123.305) 123,305     -  (105,255) 105,255 أتعاب اإلدارة المخصصة إلى عمليات المساهمين

مساهمات  –الديون المشكوك في تحصيلها مخصص 

 17,400    -  17,400  6,124    -  6,124 وإعادة تكافل / إعادة تأمين وأرصدة دائنة

مكاسب غير محققة من االستثمارات مقاسة بالقيمة 

 8.631 (167) 8,798  (16,849) (43) (16,806) العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامى

انخفاض قيمة موجودات مالية محتفظ عكس / خسارة 

 (475) 14 (489)  170 208 (38) بها بالقيمة العادلة

 1.201 1.201    -   1,096 1,096    -  تكلفة تمويل

 3.287 3.287    -   1,737 1,737    -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 234,379 (105,497) 128,882  313,061 (130.316) 182.745 

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (315,778)    -  (315,778)  (85,767)    -  (85,767) مساهمات وأرصدة إعادة تكافل مدينة

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من مساهمات 

 (133,190)    -  (133,190)  (84,086)    -  (84,086) التكافل غير المكتسبة

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من المطالبات 

 2,744    -  2,744  (65,062)    -  (65,062) تحت التسوية

حصة معيدي التكافل / معيدى التأمين من مطالبات 

 (7,036)    -  (7,036)  (22,789)    -  (22,789) متكبدة ولم يبلغ عنها

التأمين من مطلوبات حصة معيدي التكافل / معيدى 

 (4)    -  (4)  (3)    -  (3) مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 (6.955)    -  (6.955)  (25,431)    -  (25,431) تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

 29,617 (3.385) 33.022  1,805 (5,381) 7,184 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 (578) (578)    -   (694) (694)    -  وديعة نظاميةدخل مستحق من 

    -     -     -   (2) (2)    -  وديعة نظامية

 578 578    -   694 694    -  البنك العربي السعوديمبالغ مستحقة إلى 

 6,696 10,473 (3,777)  (57,405) (13,571) (43,834) ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 19.431    -  19.431  44,258    -  44,258 مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 132.809    -  132.809  85,503    -  85,503 أرصدة إعادة تكافل / إعادة تأمين دائنة

 183.509    -  183.509  119,092    -  119,092 مساهمات غير مكتسبة

 8.399    -  8.399  10,031    -  10,031 التكافل / إعادة التأمين غير المكتسبةعموالت إعادة 

 (24,031)    -  (24,031)  95,934    -  95,934 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 26.282    -  26.282  (31,456)    -  (31,456) مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 89.990    -  89.990  10,267    -  10,267 احتياطي عجز االكتتاب

 3.294    -  3.294  (8,142)    -  (8,142) وديعة مقابل خطابات ضمان

 240,080 (124,451) 115,629  321.750 (123,228) 198,522 

    -  328,011 (328,011)     -  533,451 (533,451) أتعاب اإلدارة )مدفوعة( / مستلمة

    -     -     -   (20,721) (20,721)    -  زكاة مدفوعة

 (3)  -    (3)  (29,740) - (29,740) 

 (1,225) (1,225)    -   (4,787) (4,787)    -  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 167,557 203,558 (36,001)  90,118 383,492 (293,374) صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 عمليات التكافل
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عمليات  

 التكافل

عمليات 

 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

        من األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية 

شراء استثمارات بقيمتها العادلة مصنفة من خالل 

 (1,220,232) (483,000) (737,232)  (1,335,798) (469,162) (866,636) قائمة الدخل بشكل الزامى

استبعادات إلستثمارات بقيمتها العادلة من خالل قائمة 

 989,667 421,600 568,067  1,286,023 424,217 861,806 الزامىالدخل بشكل 

شراء استثمارات مصنفة من خالل الدخل الشامل 

 (38,599) (38,599)    -   (28,097) (28,097)    -   اآلخر

استبعادات الستثمارات بالقيمة العادلة مصنفة من 

 15,934 15,934    -   11,733 11,733    -  خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (104) (104)    -      -     -     -  النقدي في محفظة أسهم حقوق الملكية الرصيدحركة 

 (564.834) (150,000) (414,834)  (479,769) (164,999) (314,770) بالتكلفة المطفأة استثماراتشراء 

 725.0000 175.000 550,000  196,243 20.074 176,169 استبعادات الستثمارات بالتكلفة المطفأة

 (23,642) (23,642)    -   (23,611) (23,611)    -  الممتلكات والمعدات إلىإضافات 

 (116,810) (82,811) (33,999)  (373,276) (229,845) (143,431) األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (8,144) (8,144)    -   (10,704) (10,704)    -  إيجارية مدفوعةمطلوبات 

 (8,144) (8,144)    -   (10,704) (10,704)    -  األنشطة التمويلية النقد المستخدم في صافي

        

 42.603 112.603 (70,000)  (293,862) 142,943 (436,805) صافي التغير في النقد وما يعادله

 453.880 34.271 419,609  848,112 37,548 810.564 يعادله في بداية الفترة النقد وما

 496,483 146,874 349,609  554,250 180,491 373.759 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

        معلومات إضافية غير نقدية:

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة 

 (23.038) (19.779) (3.259)  55.818 49.052 6.766 خالل قائمة الدخل الشامل االخربقيمتها العادلة من 
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