
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة بروج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة( الموجزة األولية القوائم المالية

 وتقرير الفحص المحدود   

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين أشهر ةتسعالثالثة وال لفترتي



 شركة بروج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزةاألولية  القوائم المالية

 2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة وال

 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 مراجعي الحسابات حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة تقرير

  

 2   الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 

  

 3 لدخل األولية الموجزةقائمة ا

  

 4 الموجزةالدخل الشامل األولية قائمة 

  

 5  الموجزةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

  

 6 الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية 

  

 36-7 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
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 معلومات الشركة -1
 

سجل التجا ي  بروج للتأمين التعاونيشركة  سعودوة بال سعودوة مسجلة في المملكة العربية ال شركة"(، هي شركة مساهمة  )"ال

وانوان المكتب المسجل للشركة هو  .(2010وناور  26)المواف   هـااااا1431 صفر 10تا وق ب ، والصاد 1010280606 قم 

وهدف الشااااركة هو مزاولة أامال التأمين التعاوني واألنشااااءة  .المملكة العربية السااااعودوة .11553الرواض  51855 .ب.ي

ركة في وام إد اج الش .مين العاممال الرئيسية فياا جميع فئات التأواشمل خءوط األا .في المملكة العربية السعودوة ذات الصلة

 .2010فبراور  15بتا وق  ادوال )سوق األسام السعودي(
 

وام ارخيص الشااركة لتما س أامال التأمين في المملكة العربية السااعودوة بموجب المباديء التعاونية وفقاً للمرسااوم الملكي  قم 

 27المن خ في  313وحسب قرا  مجلس الوز اء  قم  .(2008اكتوبر  29هـااااااا )المواف  1429شوال  28/م المن خ في 72

( أصد ت وزا ة 2009دوسمبر  27هـاااااا )المواف  1431محرم  10وبتا وق  .(2008توبر أك 28هـاااااا )المواف  1429شوال 

  .اأسيس الشركة وعلنالتجا ة والصنااة قرا  
 

ية (، أصااد ت منسااسااة النقد العربي السااعودي الموافقة الرساام2010ماوو  29هـاااااااا )المواف  1431جمادل الةاني  15 بتا وق

  . للشركة لمزاولة أامال التأمين
 

الحصول الى ارخيص من منسسة النقد  بعد وذلل  2010ووليو  1 بتا وق الخاصة باا التأمين املياتت الشركة بمزاولة بدأو

 .إستكمال الموافقة الى المنتجات واإلجرءات ذات العالقة للبدء بمزاولة امليات التأمين وذلل بعد العربي السعودي 
 

المتبقية إلى المساااهمين  ٪90لـاااااااا اتأمين إلى حملة ووائ  التأمين و ت المن صااافي فائض امليا ٪10وجب الى الشااركة اوزوع 

ن امليات وتم احوول العجز النااج ا .بالشااركة وفقا لنظام التأمين والئحته التنفي وة الصاااد ة ان منسااسااة النقد العربي السااعودي

 .التأمين إلى امليات المساهمين بالكامل
 

 أسس اإلعداد -2
 

 أسس العرض )أ(
 

 
وفقاً لمعيا  المحاسبة  2021 سبتمبر 30 في ة اشار المنتايتينتسعوال أشار لةالوةا لفترايالموجزة  األولية المالية القوائمإاداد  ام

والمعاوير واإلصاادا ات األخرل الصاااد ة من قبل في المملكة العربية السااعودوة  والمعتمد "األولية"التقا ور المالية  34الدولي  قم 

 .لمحاسبينللمراجعين وا دوةالايئة السعو
   

الموجزة بموجب أساااااااس اإلسااااااتمرا وة وأساااااااس التكلفة التا وخية ما ادا القياس بالقيمة العادلة األولية المالية  القوائمام إاداد ا

نااوة  نافعومزاوا وم التي احتسااااب وفقاً لءروقة حقوق الملكية "لإلسااااتةما ات المتاحة للبيع" واإلسااااتةما  في الشااااركات الزميلة

 .الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية 
 

الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشااامل والتدفقات النقدوة لعمليات التأمين وامليات المساااهمين  األولية قائمة المركز المالي

ح صااااد ة من قبل اللوائالمباديء اإل شاااادوة البمتءلبات  كمعلومات مالية اكميلية التزمام اقدوماا  19المعروياااة في اإلوضااااح 

التنفي وة  واتءلب اللوائح .وغير مءلوبة بموجب المعاوير الدولية للتقا ور المالية  في وة لمنسااااااسااااااة النقد العربي السااااااعودينالت

عمليات التأمين وامليات لمصاااا وف اإلورادات وال فصااال واياااح للموجودات والمءلوبات و لمنساااساااة النقد العربي الساااعودي

قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشااااااامل والتدفقات النقدوة اءاً الى ذلل فإن وبن .المساااااااهمين

لعمليات التأمين وامليات المساااااااهمين والمشااااااا  إلياا أااله اعكس فقو الموجودات والمءلوبات واإلورادات  والمصااااااا وف 

  .للعمليات المعنية والمكاسب أو الخسائر الشاملة 
 

مع اإللتزام بالمعاوير الدولية للتقا ور المالية وتم دمج أ صاادة ومعامالت امليات  الى مسااتول الشااركة المالية القوائماند إاداد 

ووتم إستبعاد األ صدة المد جة يمن العمليات والمعامالت واأل باح أو  .التأمين واوحيدها مع الل الخاصة بعمليات المساهمين

والسياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وامليات المساهمين اكون  .بالكامل خالل الدمج .إن وجدت .ةالخسائر غير المحقق

  .موحدة لمةل الل المعامالت والوقائع في ظروف مشاباة
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 ( تتمة) أسس اإلعداد -2
 

 ( ة)تتم أسس العرض )أ(
 

 

 
الية الساااااانووة ووجب أن اقرأ ت واإلفصاااااااحات المءلوبة في القوائم المالمالية األولية الموجزة جميع المعلوما القوائمال اشاااااامل 

 .2020دوسمبر  31مع القوائم المالية السنووة للشركة كما هي بتا وق باإلقتران 
 

 .الموجزة بالروال السعودي األولية المالية القوائمان وتم التعبير
 

 

 ةاألحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهام    )ب( 
 

  

الموجزة من اإلدا ة ويااااااع أحكام واقدورات وافترايااااااات انور الى اءبي  السااااااياسااااااات  األوليةالمالية  القوائموتءلب إاداد 

 .قد اختلف النتائج الفعلية ان ه ه التقدورات .المحاساااابية والمبالغ المسااااجلة للموجودات والمءلوبات واإلورادات والمصااااروفات

 النظر فيما ولي:االوة الى ذلل ، قامت الشركة ب
 

 على اإلحتياطات الفنية للتأمين الصحي والموجودات المالية 19-تأثير جائحة كوفيد
 

"( الى أنه جائحة ااترافًا بانتشا ه 19-كوفيد ، أالنت منظمة الصحة العالمية  افشي فيروس كو ونا )" 2020ما س  11في 
ا الى منءقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلل المملكة العربية وقد أور ه ا التفشاااي أوضاااً  .الساااروع في جميع أنحاء العالم

نف ت المملكة العربية السعودوة الى وجه  .ااخ ت الحكومات في جميع أنحاء العالم خءوات الحتواء انتشا  الفيروس .السعودوة
  .المملكةمستول  تجول الىوفريت حظر الالخصوي إغالق الحدود ، وأصد ت المبادئ التوجياية للمسافة االجتمااية 

 
 لينشاااااطاااا ا اعءل ونتائج الشااااركة، اعمل حيث السااااعووة العربية المملكة( في 19-كو ونا )كوفيد فيروس النتشااااا  كنتيجة

 مليااااا الىالجائحة  ورإدا ة الشاااركة الى نحو اساااتباقي اقييماً أل أجرت االساااواق  الل فيواإلقتصاااادي  اإلجتماايالصاااعيد 
 :لضمان واستباقية قائيةوإجراءات و ادابير ادة وااخ ت

 
 الشركة. اعملاألوسع نظاقاً حيث  والمجتمعموظفياا  وسالمة صحة -
ً  وبقاءهداخل المملكة  أامالاا استمراوة -  .سليمو محميا
 

 مالية أخرىموجودات 
 

ا كان هناك دليل مويااواي الى أن لتحدود ما إذ 19-كوفيد قامت الشااركة بإجراء اقييم وفقًا لسااياسااتاا المحاساابية بساابب جائحة 

واشمل ه ه العوامل ، مةل الصعوبات المالية الكبيرة للُمصد   .المالية قد انخفضت قيمتاا الموجوداتأصل مالي أو مجمواة من 

ل ، أخرالسداد ، أو احتمال أن الُمصد  أو المدون سيدخل في إفالس أو إاادة انظيم مالي  ان التوقفأو المدون ، أو التقصير أو 

في حالة األسااااااام ، أجرت الشااااااركة اقييًما لتحدود ما إذا هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة للموجودات المالية  .وما إلى ذلل

لم وكن له أي اأوير مادي فيما وتعل   19-كوفيد بناًء الى ه ه التقييمات ، اعتقد الشاااركة أن جائحة  .المتاحة للبيع بأقل من اكلفتاا

واواصااال إدا ة الشاااركة  .2021 سااابتمبر 30الم كو ة أااله الى النتائج التي أبلغت اناا الشاااركة للربع المنتاي في  بالعوامل

 .مراقبة الويع ان كةب
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 ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل و الصادرةالسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة   -3

 

 السياسات المحاسبية الهامة
لل مع ا اتواف  الموجزة األولية في إاداد ه ه القوائم الماليةالمعتمدة إدا ة المخاطر سااياسااات المحاساابية الاامة و السااياساااتإن 

  . م2020 دوسمبر  31التي وتم إاباااا في إاداد القوائم المالية السنووة للشركة للسنة المنتاية في 
 

 عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

 نظرة عامة

  وضع مبادئ االاتراف بقياس اقود التأمين وارياا واإلفصاح اناا ووحل محل  2017ماوو  18 بتا وقه ا المعيا   إصدا ام 

 اقود التأمين. - 4  قم المعيا  الدولي إلاداد التقا ور المالية

ع اقود إاادة التأمين واقود االستةما  ذات الميزات التقدوروة ونءب  المعيا  الجدود الى اقود التأمين الصاد ة ، والى جمي

 المشا كة بشرط أن اصد  الجاة أوًضا اقود التأمين. وتءلب فصل المكونات التالية ان اقود التأمين:
 

 المشتقات المضمنة ، إذا كانت البي معاوير محددة معينة    (1

 مكونات استةما وة مميزة و  (  2

 قل سلع مميزة أو خدمات غير اأمينية.أي اعاد بن  ( 3
 

والمعاوير الدولية  9  قم وجب أن وتم حساب ه ه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعاوير ذات الصلة )المعيا  الدولي للتقا ور المالية

 (.15  قم إلاداد التقا ور المالية
 

 قياسال
، وال ي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات 4  قم ليةالى اكس المتءلبات الوا دة في المعيا  الدولي للتقا ور الما

نماذج القياس  17، ووفر المعيا  الدولي للتقا ور المالية  قم 2015المحاسبية ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل وناور 

 المختلفة التالية:
 

 " التالية:االساسيةالمحاور يعتمد النموذج العام على "
 

 التدفقات النقدوة ، والتي اشمل:اء بالوف  أ( 
 

 اقدورات المرجح للتدفقات النقدوة المستقبلية ، • 

 لتعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرابءة با ه التدفقات النقدوة المستقبلية ، تاعدوال • 

 واعدول المخاطر للمخاطر غير المالية   • 
 

مةل هامش الخدمة التعاقدوة الربح غير المكتسب لمجمواة من اقود التأمين وسيتم االاتراف واقدوة. هامش الخدمة التع ب( 

كون هامش الخدمة التعاقدوة سلبية اند بداوتاا   سيتم اسجيل أي وباا ككيان وقدم الخدمات في المستقبل. ال ومكن أن 

اقا ور  الربح أو الخسا ة الى الفو . في نااوة كل فترةالتدفقات النقدوة في البداوة في بللوفاء  يصافبالمبلغ سلبي 

 الحقة ، وتم إاادة قياس القيمة الدفتروة لمجمواة من اقود التأمين الى أناا:
 

هامش التدفقات النقدوة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وب اشمل الوفاءان التغءية المتبقية ، والتي  اإللتزام المالي • 

 لمجمواة في ذلل التا وق  الخدمة التعاقدوة ل

ابقة التدفقات النقدوة المتعلقة بالخدمات السب الوفاءان المءالبات المتكبدة ، والتي اقاس الى أناا  اإللتزام الماليو • 

 المخصصة للمجمواة في ذلل التا وق.
 

ً هامش الخدمة التعاقدوة  اسووةوتم  كون هامش ومات المستقبلية ولكن ال ومكن أن للتغيرات في التدفقات النقدوة المتعلقة بالخد الحقا

سلبية ، ل لل وتم االاتراف بالتغيرات في التدفقات النقدوة المستقبلية التي ازود ان هامش الخدمة التعاقدوة بصو ة الخدمة التعاقدوة 

لعقد )الى دة اند االاتراف المبدئي باالمتبقية في الربح أو الخسا ة. وتم أوًضا زوادة الفائدة الى هامش الخدمة التعاقدوة بأسعا  مقي

هامش  ظاا إسبيل المةال معدل الخصم المستخدم في البداوة لتحدود القيمة الحالية للتدفقات النقدوة المقد ة(. االوة الى ذلل ، سيتم 

عقود ة التغءية المتوقعة للومد المكونةالخدمة التعاقدوة في الربح أو الخسا ة بناًء الى وحدات التغءية ، مما وعكس كمية الفوائد 

 المتبقية في المجمواة.
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 )تتمة(ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل والسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة الصادرة   -3

 )تتمة( عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

ا لقياس العقود ذات ميزات المشا كة المباشرة )وشا  إلياا أوًضا باسم "اقود المشا كة نموذًجا إلزاميً   يعد منهج الرسوم المتغيرة
 ه االمباشرة"(. وتم إجراء ه ا التقييم حول ما إذا كان العقد وفي با ه المعاوير اند بدء العقد ولم وتم إاادة اقييمه الحقًا. بالنسبة ل

 بموجب النموذج العام   التسووةا باإليافة إلى هامش الخدمة التعاقدوة أوضً اسووة العقود ، وتم 
 
 في القيمة العادلة للبنود األساسية ، أو المنشأة التغييرات في حصة الكيان  (1

 التغييرات في اأوير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال اتعل  بالعناصر األساسية.  (2
 

ياًسا ان التغءية المتبقية إذا كان ووفر ق اإللتزام الماليلقياس  أقساط اامين مخصصاتأو طروقة  باإليافة إلى ذلل ، وُسمح بناج
ً لال وختلف جوهروًا ان النموذج العام أو إذا كانت فترة التغءية لكل اقد في المجمواة واحدة سنة او اقل  أو طروقة  ناجوفقا

خصوًما مناا مالمبدئي واف  مع األقساط المستلمة اند االاتراف بالتغءية المتبقية وت المالي فإن االلتزام أقساط اامين مخصصات
 سووةاالتدفقات النقدوة لحيازة التأمين. وظل النموذج العام قابالً للتءبي  لقياس المءالبات المتكبدة. ومع ذلل ، ال وُءلب من المنشأة 

/ استالماا في لمتوقع دفع ه ه التدفقات النقدوةلية إذا كان من االتدفقات النقدوة المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود واأوير المخاطر الما
 سنة واحدة أو أقل من اا وق اكبد المءالبات.

 
 السريان تاريخ 
 2019خالل وونيو  17  قم الدولي إلاداد التقا ور المالية للمعيا مسودة اعدوالت التعرض مجلس معاوير المحاسبة الدولي  أصد 

ضاوا التي الق االمو  و تلف أصحاب المصلحة. وقوم مجلس معاوير المحاسبة الدولي حاليًا بإاادة النظر فياعليقات من مخ استالمو
، سوف وتبع مجلس معاوير  17  قم أوا ها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي اعدوالت مقترحة الى المعيا  الدولي للتقا ور المالية

 اتواأجيل إافاء 17المعيا  الدولي للتقا ور المالية  سروانويع المعاوير. اا وق المعتادة ل النظاميةالمحاسبة الدولي إجراءااه 
. وُسمح بالتءبي  المبكر 2023وناور  1، حاليًا هو 4  الدولي للتقا ور المالية  قم في المعيا 9المعيا  الدولي للتقا ور المالية  قم 

اإلورادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعاوير الدولية للتقا ور  - 15م إذا ام اءبي  المعيا  الدولي إلاداد التقا ور المالية  ق
 .سروانهاألدوات المالية. انوي الشركة اءبي  المعيا  في اا وق  - 9المالية 

 
 التحول

وكون  اندئ تءبي  بأور  جعي. ومع ذلل ، إذا كان التءبي  الكامل بأور  جعي لمجمواة من اقود التأمين غير املي ، المءلوب 

 معدلة أو ناج القيمة العادلة.التءبي  بأور  جعي الأن وختا  إما طروقة  أو المنشأة الى الكيان
 

 العرض واالفصاح

 اتوقع الشركة أن وندي المعيا  الجدود إلى اغيير السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع اعدوالت الى العرض واإلفصاحات.
 

 التأثير
ً الشركة حاليعمل ا وال ي  17 يالمعيا  الدولي إلاداد التقرور المال متءلباتليتواف  مع  للنظام المو د حدوةاً  التشغيل التجروبي في ا

ة قيد فيما ولي المجاالت الرئيسيافصيليًا لمتءلبات العمل.  اً مصممة لألامال واقييمامليات وإجراءات مءو ة و اءبي وتءلب 
 لشركة حتى اآلن:التصميم وحالة التقدم ال ي أحرزاه ا

 ملخص العمل الُمنجز مراحل التصميم الرئيسية

 17ويعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيا  الدولي للتقرور المالي  إطار الحوكمة والرقابة
لتنفي  التقدم  في اموقف وال ي وتضمن إنشاء لجنة اوجياية للرقابة لرصد 

 .ف أصحاب المصلحةإلى مختلالمخولة األدوا  والمسنوليات  و احدود

 التشغيل
 

قامت  ، باإليافة الى ذلللألنظمة التجروبي التشغيلالشركة في طو  اعمل 
أحرزت  ماك لألنظمة الفراية المختلفة الفنيةالتصاميم  الشركة باالنتااء من

ً اقدم اءبيقات  لنظام وتواف  مع البائعين أختيا اقييم متءلبات العمل و في ا
  .17ور المالي المعيا  الدولي للتقر

  ةوالمالي ةالفني الجوانب
 

سياسات مختلفة اشمل العدود من المسائل الفنية  نماذجأكملت الشركة 
والمالية بعد االنتااء من قرا ات السياسة المءلوبة بموجب المعيا  الدولي 

السياسة بعد ب المتعلقة قرا اتال. وتم ااخاذ 17إلاداد التقرور المالي 
زمة بين مختلف أصحاب المصلحة. حاليًا ، امت الموافقة المداوالت الال
من قبل اللجنة التوجياية لمشروع المعيا   اتالسياس مسوداتالى غالبية 

لل لت األولياقوم الشركة حالياً بالتءبي  .17الدولي إلاداد التقرور المالي 
 النماذج في النظام اآللي الجدود.

 .لتجروبي، واتجه اآلن نحو التشغيل ا  أكملت الشركة أامال التنفي التنفيذ

انات الشركة املية الحصول الى النظام المحاسبي وفقاً لمتءلبات إحتساب  نظم تكنولوجيا المعلومات
  17اقود التأمين وإاادة التأمين الوا دة بالمعيا  الدولي للتقرور المالى 

 17لدولي للتقا ور المالية  قم لم وكتمل التأوير المالي لتءبي  المعيا  ا التأثير المالي 
 بالكامل بعد.
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 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

. وتناول المعيا  الجدود البنود التالية 39  قم بة الدوليمعيا  المحاس حل محلو 2014ووليو  24 بتا وقه ا المعيا   إصدا ام 

 المتعلقة باألدوات المالية:
 

 التصنيف والقياس: أ( 

طروقة واحدة لتحدود ما إذا كان وتم قياس األصل المالي بالتكلفة المءفأة أو القيمة  9وستخدم المعيا  الدولي للتقا ور المالية 

خر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسااااااا ة. وتم قياس األصاااااال المالي بالتكلفة العادلة من خالل الدخل الشااااااامل اآل

 المءفأة إذا:
 

 وتم االحتفاظ باألصل في نموذج أامال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل احصيل التدفقات النقدوة التعاقدوة و (1
 

ات النقدوة التي ال امةل ساااول مدفواات  أس اندي الشاااروط التعاقدوة لألصااال المالي في اوا وق محددة إلى التدفق (2

 المال والفائدة الى المبلغ األصلي المستح . 
 

وتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم إاادة ادوور األ باح أو الخسائر المحققة من 

 لتاليين:خالل الربح أو الخسا ة اند البيع ، في حالة استيفاء الشرطين ا
 

وتم االحتفاظ باألصل في نموذج أامال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل احصيل التدفقات النقدوة التعاقدوة  (1

 وللبيع 
 

 الشروط التعاقدوة للتدفقات النقدوة هي مدفواات  أس المال والفائدة الى المبلغ األصلي المستح . (2
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة. باإليافة إلى ذلل ، اند االاتراف  وتم قياس األصول التي ال افي بأي من ه ه الفئات

بعاد أو من شأنه استاستخدام الخيا  لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة إذا كان  للشركةالمبدئي، ومكن 

 .ةيالمحاسبالمعالجة ادم اءاب   جوهريبشكل اقليص 
 

ت حقوق الملكية غير المحتفظ باا للمتاجرة ، ومكن للمنشأة أوًضا إجراء انتخابات ال  جعة فياا لتقدوم التغييرات بالنسبة ألدوا

الالحقة في الدخل الشامل األخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلل المكاسب والخسائر المحققة( ، ووتم االاتراف بتوزوعات 

 األ باح في الربح أو الخسا ة.
 

اإليافة إلى ذلل ، بالنسبة لاللتزامات المالية التي ام احدودها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة ، فإن مقدا  التغير في ب

القيمة العادلة لاللتزام المالي ال ي وعزل إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلل االلتزامات وتم االاتراف به في الدخل الشامل 

في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن المالي آوا  التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام وكن اإلاتراف بلم اآلخر ، ما 

 وخل  أو ووسع ادم اءاب  المحاسبة في الربح أو الخسا ة.
 

 :إنخفاض القيمة  ب( 

االئتمان المتوقعة ، مقا نة بخسائر خسائر  9وعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيا  الدولي للتقا ور المالية  قم 

  الدولي للتقا ور . لم وعد من الضرو ي ، بموجب ناج المعيا39  قم االئتمان المتكبدة بموجب المعيا  المحاسبي الدولي

، حدوث حدث ائتماني قبل االاتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلل ، اقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر 9المالية  قم 

الئتمانية المتوقعة والتغيرات في الل الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتم احدوث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل اا وق ا

 .االولياقرور لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان من  االاتراف 
 

 محاسبة التحوط: ج( 

اسبة التحوط التي اربو محاسبة التحوط بشكل أوو  مع إدا ة متءلبات جدودة لمح 9  قم وقدم المعيا  الدولي للتقا ور المالية

المخاطر. احدد المتءلبات ناًجا أكةر ااتمادًا الى المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. انءب  التعدوالت الى جميع 

قيمة باسم "احوطات ال التحوط باستةناء احوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعا  الفائدة )وشا  إلياا اادةً  محاسبة

ً الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لا ه ، قد استمر المنشأة في اءبي  متءلبات محاسبة التحوط  يا  المحاسبي في المع حاليا

ع وعالج محاسبة التحوط الكلي كمشرو مجلس معاوير المحاسبة الدولي. ام منح ه ا االستةناء إلى حد كبير ألن 39الدولي  قم 

 منفصل.
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 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 تاريخ السريان 

 

التعدوالت الى المعيا  الدولي للتقا ور . ومع ذلل ، فإن 2018وناور  1هو  9المعيا  الدولي للتقا ور المالية  سروانكان اا وق 

 4األدوات المالية مع المعيا  الدولي للتقا ور المالية  قم  - 9 قم  اقود التأمين: اءبي  المعيا  الدولي للتقا ور المالية - 4المالية 

الحالي  4لتقا ور المالية  قم المعيا  الدولي لالتي امت الى  التغييرات،  2016سبتمبر  12 بتا وق والصاد ةاقود التأمين ،  -

للتخفيف من آوا  اءبي  المعيا   4كيانات التي اصد  اقود التأمين يمن نءاق معيا  إاداد التقا ور المالية الدولية  قم لل اسمح

ا ور ولي للتقمعاوير المحاسبة الدولي )المعيا  الدمجلس قبل أن وصبح معيا  اقد التأمين الجدود ل 9  قم الدولي للتقا ور المالية

 اقود التأمين( سا ي المفعول. اقدم التعدوالت خيا ون بدولين: - 17المالية 
 
 حتى وقت ساب  من 9اءبي  إافاء منقت من اءبي  المعيا  الدولي للتقا ور المالية  .1
 

 التا وق الفعلي لمعيا  اقد التأمين الجدود   أو أ. 
 

 سروانوقترح مجلس معاوير المحاسبة الدولي امدود اا وق  .2021وناور  1بعد فترات التقا ور السنووة التي ابدأ في أو  ب. 

في المعيا  الدولي للتقا ور المالية  9واإلافاء المنقت من المعيا  الدولي للتقا ور المالية  قم  17المعيا  الدولي للتقا ور المالية 

ه ا الخيا  متاح فقو  وجودات المالية خالل فتره التأجيل.هناك حاجة ألفصاحات اضافيه تتعلق بالم. 2023وناور  1إلى  4من 

 سابقًا   أو 9التي ارابو أنشءتاا في الغالب بالتأمين ولم اءب  المعيا  الدولي للتقا ور المالية  للمنشآت
 
حاالت ادم  آوا  بعض وتم شءب، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المعينة ،  9المعيا  الدولي للتقا ور المالية  إاتماد .2

حاجة  خالل الفترة األولية توجد اح أو الخسائر.التءاب  المحاسبي التي قد احدث قبل انفي  معيا  اقد التأمين الجدود من األ ب
 إلفصاحات إضافية.

 

 :2020وناور  1أجرت الشركة اقييًما بدًءا من 

ادخل في نءاق معيا  إاداد التقا ور المالية الدولية  امت مقا نة القيمة الدفتروة اللتزامات الشركة الناشئة ان العقود التي (1)

)بما في ذلل مكونات اإلوداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من اقود التأمين( بالقيمة الدفتروة اإلجمالية لجميع  4 قم 

  التزاماااا  

ناًء جمالي القيمة الدفتروة لجميع التزاماااا. بامت مقا نة إجمالي القيمة الدفتروة اللتزامات الشركة المرابءة بالتأمين مع إ و  (2)

الى ه ه التقييمات ، قر ت الشركة أناا منهلة لإلافاء المنقت. وبالتالي ، قر ت الشركة اأجيل انفي  المعيا  الدولي للتقا ور 

ل المالية المءلوبة خال تبالموجودامعيا  اقود التأمين الجدودة. وتم إد اج اإلفصاحات المتعلقة  سروانإلى اا وق  9المالية 

 المالية للشركة. القوائمفترة التأجيل في 
 

 التأثيرتقييم 
 

المالية )بما في ذلل مستحقات التأمين / إاادة التأمين القابلة  الموجودات، امتلل الشركة إجمالي  2021 سبتمبر 30كما في 

، الى التوالي.  سعودي لاير 94.613.728 مبلغ و سعودي لاير 778.157.105لالسترداد( والموجودات المتعلقة بالتأمين بمبلغ 

المالية المحتفظ باا بالتكلفة المءفأة من النقد وما في حكمه وبعض ال مم المدونة األخرل  الموجوداتفي الوقت الحالي ، اتكون 

خرل من استةما ات المالية األ الموجوداتلاير سعودي(. اتكون  539.468.761: 2020لاير سعودي ) 513.957.728 بمبلغ

القيمة  لاير سعودي(. اتوقع الشركة استخدام اصنيف 242.441.452: 2020لاير سعودي ) 263.877.457متاحة للبيع بمبلغ 

المالية بناًء الى نموذج أامال الشركة فيما وتعل  بأو اق الدون والءبيعة  الموجوداتلا ه  العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

ة لالستةما ات في األسام. ومع ذلل ، فإن الشركة لم اقم بعد بإجراء اقييم مفصل لتحدود ما إذا كانت أو اق الدون االستراايجي

ر كما هو مءلوب بموجب المعيا  الدولي للتقا وفقو  استوفي اختبا  مدفواات  أس المال والفائدة الى المبلغ األصلي المستح 

 .9  قم المالية
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 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمة( التأثيرتقييم 
 

تقرا  القيمة منشر اسد المصنفة احت االستةما ات المتاحة للبيع سيكون انلألسام مالية  االو اقاالستةما  في الصنادو  وبعض 

بالقيمة العادلة  2020 سبتمبر 30. كما هو الحال وتم قياس سندات الدون بتا وق 9بموجب المعيا  الدولي للتقا ور المالية العادلة 

خالل السنة. الموجودات المالية لاير سعودي  صفربقيمة  خالل السنة اغيرالقيمة العادلة مع لاير سعودي 5.000.000بقيمة 

 صفربقيمة  الفترةخالل  اغيرالقيمة العادلةمع  2021 سبتمبر 30لاير سعودي كما في  2.245.517خرل لاا قيمة اادلة بقيمة األ

. وعتمد 2020دوسمبر  31 و 2021سبتمبر  30 المالية للشركة لدواا مخاطر ائتمان منخفضة كما في الموجودات لاير سعودي.

إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد  األولي. وستند ه ا التقييم 9  قم الدولي للتقا ور المالية ايمعما سب  الى اقييم التأوير العالي لل

ان المزود من التحليالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة والداامة اإليافية المتاحة للشركة في  ةـرات الناشئـع للتغييـوخض

: ومع 9في اءبي  متءلبات انخفاض القيمة في المعيا  الدولي للتقا ور المالية  مستقبل. بشكل اام ، اتوقع الشركة بعض التأويرال

 ةذلل ، ال وتوقع أن وكون اأوير ذلل كبيًرا. في الوقت الحالي ، ال ومكن اقدوم اقدور معقول آلوا  اءبي  ه ا المعيا  الجدود ألن الشرك

لمخاطر ادم األداء لبعض ارايبات إاادة التأمين الُمحتفظ باا بناًء  . نحن بصدد بناء اقدور كميلةلم اقم بعد بإجراء مراجعة مفص

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة 9 للمعيا  الدولي للتقرور المالي ةالمبسء الءروقةالى 

 
 

 ما في حكمهوالنقد  -4

 
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31  )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 

   
عمليات   عمليات التأمين

 مينالمساه

امليات   امليات التأمين 

 المساهمين

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        

 45.149.516  85.800.804  62,371,075  135,413,860 النقد وأ صدة لدل البنوك 

أشار  3ودائع نقدوة استح  خالل 

 -  941.613  -  941,750 إاتبا اً من اا وق اإلستحواذ

 136,355,610  62,371,075  86.742.417  45.149.516 

 

وكون  ،والوة أشااار أو أقل من اا وق االسااتحواذ اسااتحقاقاا خالل اوا وق وتم االحتفاظ بالودائع لدل المنسااسااات المالية ووسااتح 

 .سنووا( ٪ 1,7: 2020سنووا ) ٪ 1.7بمتوسو معدل المكتسبة ه ه  دخل العموالت
 

والودائع البنكية لدل أطراف مقابلة ذات اصنيفات ائتمانية جيدة بموجب مناجية اصنيف ستاند د آند  وتم ويع كل من األ صدة

 .بو ز ومودوز
 

 .اقا ب القيم الدفتروة الم كو ة أااله بشكل معقول قيماا العادلة في اا وق التقرور

 

 الودائع ألجل  -5

لية بإسااااتحقاق أصاااالي وزود ان والوة أشااااار إاتبا اً من اا وق المحلية والمنسااااسااااات المانوك بوتم ويااااع الودائع ألجل في ال

 .(سنوواً  %2,09: 2020دوسمبر  31سنوواً ) %3.42دخل امولة خاي بنسبة معدلاا  احق اإلستحواذ و

      

 .الدفتروة للودائع ألجل اقا ب الى نحو معقول قيمتاا العادلة بتا وق التقرور إن القيمة
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 صافي(التأمين المدينة ) ط وذمم معيديأقسا -6
 

 مما ولي: أقساط وذمم معيدي التأمين المدونةاتشكل أ(    

 

 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 2020دوسمبر  31 

 )مدققة(

 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

 35.568.338  54,280,910 أقساط التأمين المدونة 

 (14.059.921)  (14,653,432) ناقص: مخصص الدوون المشكوك في احصيلاا

 39,627,478  21.508.417 

    

 15.803.111  7,605,899 ذمم معيدي التامين المدونة

 (1.044.231)  (1,789,616) ناقص: مخصص الدوون المشكوك في احصيلاا

 5,816,283  14.758.880 

    

 36.267.297  45,443,761 صافي - أقساط وذمم معيدي التأمين المدونةمجموع 

 

 

 

 :للفترة / السنة الووائ  ومعيدي التامين المشكوك في احصيلااحاملي  فيما ولي حركة مخصص أ صدةب(   

 
 المجموع  معيدي التأمين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30

      
 15,104,152  1,044,231  14,059,921 الرصيد اإلفتتاحي

 1,338,896  745,385  593,511 للفترة /المحمل

 16,443,048  1,789,616  14,653,432 الرصيد الختامي

      
 المجموع  معيدي التامين  حاملي الووائ  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )مدققة( 2020دوسمبر  31

      
 16.726.108  3.128.453  13.597.655 الرصيد اإلفتتاحي

 (1.621.956)  (2.084.222)  462.266 للسنة /اكسالمحمل/ )

 15.104.152  1.044.231  14.059.921 الرصيد الختامي

 

 اإلستثمارات -7

 

 اُصنَّف اإلستةما ات كما ولي:  .1
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31  )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 

 امليات المساهمين ليات التأمينام  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 189,708,514 52,732,939  202,690,079 61,187,375 متاحة للبيع

 10,000,000 -  5,000,000 - مقتناة حتى اا وق اإلستحقاق

 199,708,514 52,732,939  207,690,079 61,187,375 المجموع
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 )تتمة( ستثماراتاإل -7

 

 اتألف اإلستةما ات المتاحة للبيع مما ولي:  أ(
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31  )غير مدققة(2021 سبتمبر 30 

 امليات المساهمين امليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 12,418,420   27,194,404  12,773,232 36,142,785 أسام محلية مد جة 

وحاادات في صاااااانااادو  إسااااااتةمااا  محليااة 

 *)صافي قيمة الموجودات(
25,044,590 93,353,679   

25.538.535 

 

89.705.144 

 68,987,144 -  74,779,298 - أو اق مالية ذات دخل وابت مد جة

 16,674,728 -  19,860,792 - وحدات الصنادو  العقا وة المد جة 

 1,923,078 -  1,923,078 - إستةما  أسام محلية غير مد جة **

 189,708,514 52,732,939  202,690,079 61,187,375 اإلستةما ات المتاحة للبيع مجموع
 

 

 

 

 الموجوداتكما أالن اناا مدور  الموجودات: صافي قيمة الموجوداتصافي قيمة    * 

 .مات التأمينالحصة في شركة نجم لخد امةل ه ه ** 
 

 
 

المحتفظ باا حتى اا وق االسااتحقاق الى األو اق المالية المحلية غير المتداولة ذات السااعر العائم الى  الموجوداتاشااتمل  (ب)

 النحو التالي:
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31  )غير مدققة(2021 سبتمبر 30 

 مساهمينامليات ال امليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 5,000,000 -  5,000,000 - 2022صكوك "المرااي" سبتمبر  

 5,000,000 -  - - 2021وونيو  –صكوك "سبكيم"  

مجموع اإلسااتةما ات المحتفظ باا حتي 

 اا وق اإلستحقاق
 

- 

 

5.000.000 
 

- 

 

10,000,000 
  

لم  ،مختلفة ان قيمتاا الدفتروة 2021 سبتمبر 30كما في  المحتفظ باا حتي اا وق اإلستحقاقستةما ات لإللة لم اكن القيمة العاد

 .اكن هناك حركة في االستةما ات المحتفظ باا حتى اا وق االستحقاق خالل ه ه الفترة

 

 الحركة خالل الفترة / السنة في االستةما ات هي كما ولي: .2  
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31  غير مدققة() 2021 سبتمبر 30  

 امليات المساهمين امليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 197,208,569 30,561,376  199,708,514 52,732,939 الرصيد االفتتاحي 

 20,672,820 58,809,636  7,511,929 49,661,701 مشتروات 

 (13,255,278) (39,646,573)  (10,926,482) (49,143,311) استبعادات 

 (5,531,398)  (164,080)  (1,218,783) - انخفاض في القيمة 

 53,251,329 195,075,178  49,560,359 199,094,713 

 405,072 3,172,580  12,698,256 7,927,004 التغييرات في القيمة العادلة لإلستةما ات 

 208,729 -  (83,355) 9,042 التغيرات في ارجمة امالت اجنبية

 199.708.514 52,732,939  207,690,079 61,187,375 الرصيد الختامي 
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 اإلستثمار في شركات تابعة  -8
 

 :التالية لمعلومات الماليةا فياتلخص حصة الشركة في الشركة التابعة، وهي غير مد جة 
 

 ضمانات الخليج )شركة ذات مسؤولية محدودة( خدماتشركة 
 

 ٪الحصة  خسارة إيرادات مطلوبات موجودات بلد التأسيس كما في

 ٪40 *(318.836) 1.480.631 3.870.711 5.643.624 السعودية 2020ديسمبر  31

 ٪40 (1.116.934*) 543.313 2.970.531 4.562.157 السعودوة 2019دوسمبر  31

 

 .2020 دوسمبر 31المنتاية في  فترةلل دا وةالمالية اإل القوائمبناًء الى أحدث 
 

البحرون لمجمواة  -من قبل شااااااركة الخليج للضاااااامانات  ٪60م ، حيث ام بيع ملكية  2020وناور  26ام اوقيع اافاقية بتا وق 

 ه ا التغيير في الملكية ام الحصااااول الى ادم ممانعة منسااااسااااة النقد العربي السااااعودي الىالكووت  –ك  .م.الخليج للتأمين ش

 .2019نوفمبر  14بتا وق 

 

 1,134,163  بنسااابة ملكيته مبلغبتحمل كل مناما قرا اً ، أصاااد ت الشاااركة ومجمواة الخليج للتأمين  2020فبراور  6* في 

شااركة المنتاية للللساانة  المالية  القوائمقبل إصاادا   2019لاير سااعودي من المصااا وف اإلدا وة والعمومية للشااركة الزميلة لعام 

الدخل  قائمةلاير سعودي كمصا وف أخرل معروية في  453,666مبلغ  بتحملم ، وب لل قامت الشركة  2019الزميلة لعام 

 .لعمليات المساهمين األولية الموجزة

حمل كل قرا  الشرول بأن وت  شركة مساهمة كووتيةأصد ت الشركة ومجمواة الخليج للتأمين ،  2020دوسمبر  28 بتا وق* 

قبل  .2020لاير سعودي من المصا وف اإلدا وة والعمومية للشركة الزميلة لعام  500.000مناما بالتناسب نسبة ملكيته مبلغ 

لاير سااااعودي كـ  200.000الشااااركة مبلغ  احملت، وبالتالي 2020 للساااانة المنتاية في المالية للشااااركة الزميلة القوائمإصاااادا  

 .لعمليات المساهمين الدخل مةقائ"مصا وف أخرل" معروية في 
 

 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 2020دوسمبر  31 

 )مدققة(

 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

 302,011  700,618 الرصيد االفتتاحي 

 398,607  (378,179) حصة الربح / )الخسا ة( 

 700,618  322,439 الرصيد الختامي 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -9

كين في فيما بين المشااا القيه من بيع أصاال أو المدفوع لتحوول إلتزام في معاملة منظمة  سااوف وتمال ي  القيمة العادلة هي السااعر

 ووستند قياس القيمة العادلة الى إفتراض أن المعاملة اتم إما:  .السوق في اا وق القياس
 

  أو .الوصول إليه ألصل أو إلتزامفي السوق الرئيسي الممكن 

  في سوق ومكن الوصول إليه بأفضل المزاوا لألصل أو اإللتزام .حالة ادم وجود سوق  ئيسيفي.  
 

 ألوليةا القيم الدفتروة المتضاامنة في المعلومات الماليةان ال اختلف بشااكل كبير  المركز الماليلألدوات المالية في  والقيم العادلة

   .الموجزة
 

 لقيمة العادلةل سل الهرميالتسليد القيمة العادلة وتحد
 

 استخدم الشركة التسلسل الارمي التالي لتحدود واإلفصاح ان القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

  األسااعا  المعرويااة في األسااواق النشااءة لنفس األداة أو ما وماولاا والتي بإمكان الشااركة الوصااول   - األولالمسااتول  

 ، وق القياسإلياا في اا
 
 

  اا أساليب اقييم أخرل استند إلياألسعا  المعروية في األسواق النشءة ألصول وإلتزامات مماولة أو   - الةانيالمستول     

 و ،جميع المدخالت الاامة حول بيانات السوق التي ومكن مالحظتاا
 

 

  نات السوق التي ومكن مالحظتااأساليب اقييم ال وستند إلياا أي ُمدخل هام حول بيا  - الةالثالمستول. 

 

 (ةمدققغير ) 2021 سبتمبر 30

 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     إستثمارات متاحة للبيع

 50,839,095 1,923,078 - 48,916,017 أسهم  -

 74,779,298 - - 74,779,298 تأوراق مالية ذات دخل ثاب -

 138,259,061 - 118,398,269 19,860,792 صناديق إستثمارية وعقارية -

 5,000,000 5,000,000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 143,556,107 118,398,269 6,923,078 268,877,454 

 

 
 

 (ة)مدقق 2020دوسمبر  31

 المستول االول

 لاير سعودي

 ةانيالمستول ال

 لاير سعودي

 المستول الةالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     إستةما ات متاحة للبيع

 41,535,902 1,923,078 - 39,612,824 أسام  -

 68,987,143 - - 68,987,143 أو اق مالية ذات دخل وابت -

 131,918,407 - 115,243,679 16,674,728 صنادو  إستةما وة واقا وة -

 10,000,000 10,000,000 - - مقتناة حتى اا وق اإلستحقاق

 125,274,695 115,243,679 11,923,078 252,441,452 
 

 التحويالت بين المستويات
 

 1بين قياسااااات القيمة العادلة من المسااااتول  احووالت، لم اكن هناك  2021 ساااابتمبر 30أشااااار المنتاية في  الةالوةخالل فترة 

 .3إلى أو خا ج قياسات القيمة العادلة من المستول  احووالتم وتم إجراء ، ول 2والمستول 

 

من التساالساال الارمي للقيمة العادلة كما هو مويااح في  3لم وكن هناك قياسااات متكر ة للقيمة العادلة مصاانفة ياامن المسااتول 

 .الجدول أااله
 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مدققة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021سبتمبر  30

     18 

   

 
 يةاإلحتياطيات الفن  -10 
 

 حتياطياتواإل تحت التسويةصافي المطالبات  (أ) 
 2020دوسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 لاير سعودي لاير سعودي 

 122,744,363 102,181,911 إجمالي المءالبات احت التسووة

 - - ناقصاً : القيمة القابلة للتحق  لإلحالل واإلستبدال

 102,181,911 122,744,363 

 38,964,437 23,990,751 مءالبات متكبدة وغير مبلغ اناا 

 23.753.336 27,770,088 إحتياطي اجز أقساط التأمين 

 5,802,271 4,227,390 إحتياطيات فنية أخرل ) مصا وف اسووة خسا ة غير موزاة( 

 158,170,140 191.264.407 

   ناقص:

 (34,868,873) (20,201,843) حصة معيدي التأمين من المءالبات احت التسووة

 (5,794,590) (3,016,570) دي التأمين من المءالبات المتكبدة وغير مبلغ انااحصة معي

 (23,218,413) (40,663,463) 

 150.600.944 134,951,727 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات األخرى

  
 
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة (ب)
 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 

 اإلجمالي الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

حصة معيدي 

 الصافي التأمين

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 102,261,118 (19,851,794) 122,112,912 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 الرصيد اإلفتتاحي

 164,177,928 (38,073,998) 202,251,926 135,864,222 (30,772,285) 166,636,507 لسنةا الفترة / أقساط مكتتبة خالل

 (189,712,305) 42,675,660 (232,387,965) (113,007,530) 26,437,305 (139,444,835) لسنةا الفترة/ أقساط مكتسبة خالل

 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 99,583,433 (19,585,112) 119,168,545 الرصيد الختامي

 

 إعادة التأمين غير المكتسبة عموالت )جـ( 
 2020دوسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 1,803,595  1,606,945 الرصيد اإلفتتاحي

 8,422,390  5,285,612 خالل الفترة / السنة المستلمةامولة إاادة التأمين 

 (8,619,040)  (4,560,146) امولة إاادة التأمين المكتسبة خالل الفترة / السنة

 1,606,945  2,332,411 الرصيد الختامي
  

 المؤجلةاإلستحواذ على أقساط التأمين الحركة في تكاليف  )د(
 2020دوسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 وديلاير سع  لاير سعودي 

 5,958,543  3,733,851 الرصد اإلفتتاحي
 10,868,512  10,215,314 المدفوع خالل الفترة / السنة
 (13,093,204)  (7,582,723) المءفأ خالل الفترة / السنة

 3,733,851  6,366,442 الرصيد الختامي

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مدققة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021سبتمبر  30

     19 

   

 

 عقود اإليجار   -11

 ما ولي:هي كح  استخدام الموجودات والرصيد إن  سوم استاالك 
 2020دوسمبر  31  2021 سبتمبر 30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

    التكلفة
 7,859,310  7,946,701 الرصيد اإلفتتاحي

 87,391  - إيافات
 -  - إستبعادات

 7,946,701  7,946,701 الرصيد الختامي

    
    اإلستهالك المتراكم
 1,623,700  3,377,274 الرصيد اإلفتتاحي

 1,753,574  1,263,009 المحمل
 3,377,274  4,640,283 الرصيد الختامي

    
 4,569,427  3,306,418 القيمة الدفترية

 

 

 فيما ولي مءلوبات اقود اإلوجا  كما في نااوة الفترة / السنة:

 2020دوسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير سعودي  وديلاير سع 

 3.027.638  1,732,955 الجزء غير المتداول من التزام اإلوجا 

 1.443.934  1,278,287 من التزام اإلوجا  المتداولالجزء 

 3,011,242  4,471,572 

 
مبلغ  2021 ساااااابتمبر 30بلغ إجمالي مصااااااروف الفوائد الى مءلوبات اقود اإلوجا  المعترف باا خالل الفترة المنتاية في 

 .لاير سعودي( 142.689 : 2020 سبتمبر 30لاير سعودي ) 93.334
 

 

 المستحقة الزكاة   -12

 

 خالل الفترة / السنة مبينة أدناه: المخصصحركة 
 

 2020دوسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 32,026,709  30,147,838 في بداوة الفترة / السنة

 11.327.625  8,142,797 المكون خالل الفترة / السنة

 (13,206,496)  (8,762,953) مدفوع خالل الفترة / السنة

 30.147.838  29,527,682 في نااوة الفترة / السنة
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 المستحقة )تتمة( الزكاة   -12
 

 وضع الربوط الزكوية
 

اند مراجعة .2019إلى  2010عامة للزكاة والدخل )الايئة( للساااااانوات من قدمت الشااااااركة اإلقرا ات الزكووة لدل الايئة ال

لاير ساااعودي.  2.256.659طلبت الايئة مبلغ  2010دوسااامبر  31اإلقرا  الزكوي من قبل الايئة للفترة الءوولة المنتاية في 

الزكوي للفترة الءوولة المنتاية ادلت الايئة الربو  2014دفعت الشاااركة ه ا المبلغ وقدمت إساااتئناف لدل الايئة. وخالل اام 

لاير ساااعودي، ودفعت  64.738بعد األخ  باإلاتبا  اأوير نقل المحفظة وطلبت مبلغ إياااافي مقدا ة  2010دوسااامبر  31في 

 الشركة ه ا المبلغ. ولغاوة اآلن لم وتم إجراء الربو الزكوي الناائي من قبل الايئة.

 

لاير ساااعودي ام  فع  2.378.604طلبت الايئة مبلغ  2011ة للسااانة المنتاية في واند مراجعة اإلقرا  الزكوي من قبل الايئ

ستئناف لدل الايئة ، وفي فبراور  شركة ه ا المبلغ وقدمت إ قامت الايئة بمراجعة الربو  2019الربوط من قبل الايئة. دفعت ال

 النظامية طبقاً لقرا  اللجنة اإلستئنافية. لاير سعودي بعد األخ  بعين اإلاتبا  حسم الودوعة 2.053.604الزكوي إلى مبلغ 

 

لاير سااعودي . دفعت  1.979.521طلبت الايئة مبلغ  2012واند مراجعة اإلقرا  الزكوي من قبل الايئة للساانة المنتاية في 

 الدخل . لزكاة والشركة ه ا المبلغ وقدمت إستئناف لدل الايئة ، ولم وتم إجراء الربو الناائي حتى األن من قبل الايئة العامة ل

 

لاير سااااااعودي و  2.885.577، طلبت الايئة مبلغ 2014و 2013واند مراجعة اإلقرا  الزكوي من قبل الايئة للساااااانوات 

. إال أن الشاااركة قدمت إساااتئنافات لدل الايئة وه ه اإلساااتئنافات جا ي كتقدور مبدئي لاير ساااعودي الى التوالي 2.885.577

( ، فقد ام إلغاء التقييمات األولية لعام 2020)في اام  2014و  2013قييمات الناائية لعامي العمل الياا. نظًرا إلصاااااادا  الت

 القائيًا. 2013/2014

 

و  2018الشاااركة اقييمات ياااروبة القيمة المضاااافة من الايئة العامة للزكاة والدخل للسااانة المالية  اساااتلمت،  2020في اام 

لاير  1.089.003إلياااافة إلى غرامات اأخير ياااروبة القيمة المضاااافة ياااروبة قيمة مضاااافة با 3.924.845بقيمة  2019

قيد اإلجراءات. دفعت الشركة  بو يروبة القيمة المضافة وألغت  االاتراض . ااتريت الشركة الى التقييم وما زالسعودي

ع ئة ال لدخل واسااااااتمرت في االاتراض.  فضااااااات الاي عامة للزكاة وا ئة ال ًقا لمباد ات الاي لدخل الغرامات وف امة للزكاة وا

 ع اللجنة.االاتراض واستأنفت الشركة الداول أمام اللجنة العليا للضرائب، وال ازال القضاوا قيد المناقشة م

 

إلى  2014من الايئة العامة للزكاة والدخل للساانة المالية  يااروبة اإلسااتقءاع، القت الشااركة اقييمات الزكاة و  2020في اام 

 غرامات اأخيرك 3.823.855و  ضروبة إستقءاعل 8.162.057زكاة و لل لاير سعودي 14.667.767والتي بلغت  2019

قيد اإلجراءات.  فضااات الايئة العامة للزكاة والدخل  االاتراض . ااتريااات الشاااركة الى التقييم وما زالياااروبة اساااتقءاع

 .اللجنةا قيد المناقشة مع االاتراض واستأنفت الشركة الداول أمام اللجنة العليا للضرائب، وال ازال القضاو

 

 : استئنافات الشركة طرف اللجنة العليا للضرائبملخص 

 

  م2018إلى  م2014 للسنوات منالى الزكاة ويروبة االستقءاع  اإلستئناف -

 م2012الزكاة لسنة  الى ستئنافاال -

 م2018من فبراور إلى دوسمبر للفترة يروبة القيمة المضافة الى ستئناف اال -

  م2019 وناور الى دوسمبرمن للفترة يروبة القيمة المضافة الى ستئناف اال -

 
 

 رأس المال    -13

: 2020دوسمبر  31) 2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي في  300بلغ  أس مال الشركة المصرح به والمصد  والمدفوع 

لاير سااااااعودي لكل  10ن سااااااام( بقيمة مليو  30: 2020دوسمبر  31مليون سام ) 30مليون لاير سعودي( وتكون من  300

 .سام
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 .وزوادة قيمة المساهمين ونشاطااوتم اعيين األهداف من قبل الشركة للحفاظ الى نسب  أس مال جيدة من أجل دام أهدافاا 
 

 بلغ اناا والمسااتووات المءلوبةادور الشااركة متءلبات  أس المال من خالل اقييم أوجه القصااو  بين مسااتووات  أس المال الم

وتم إجراء التعدوالت الى مستووات  أس المال الحالية في يوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص أنشءة  .بشكل منتظم

همين األ باح المدفواة للمسااوزوعات مبلغ  بتسووةمن أجل الحفاظ الى هيكل  أس المال أو اعدوله ، قد اقوم الشركة  .الشركة

 .  األسامأو إصدا
 

ادور الشااركة  أساامالاا لضاامان قد ااا الى االسااتمرا  وفقًا لما هو مءلوب واالمتةال لمتءلبات  أس مال المنظمين لألسااواق 

 وتكون هيكل  أس .إلى أصحاب المصلحة من خالل احسين  صيد الدون واألسام اإلوراداتالتي اعمل فياا الشركة مع زوادة 

 إلى حاملي األسااام ال ون وشااتملون الى  أس المال المدفوع واالحتياطيات واأل باح المنسااوبة ملكيةالمال الشااركة من حقوق 

 .المبقاة المحتجزة /
 

تأمين التي ابين بالتفصاايل الالئحة التنفي وة للمن  66وفقًا لإل شااادات التي ويااعتاا منسااسااة النقد العربي السااعودي في المادة 

ظ اليه ، احتفظ الشااااااركة باامش المالءة المكاف  ألالى الءرق الةالث التالية وفقًا للوائح المءلوب الحفا المالية هامش المالءة

 تنفي وة لمنسسة النقد العربي السعودي:ال
 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لرأس المال • 

 هامش االوة إصدا  المالءة المالية • 

 المالءة المالية هامش مءالبات • 
 

 

  .التزمت بالكامل بمتءلبات  أس المال المفروية من الخا ج خالل الفترة المالية الم كو ةقد  الشركةأن  ا ة ،في  أي مجلس اإلد

 

 ملة إساااتباقي لروا  المحت ، بتقييممنظمي النشااااطالمختلفة كما هو مءلوب من قبل  الساااينا ووهاتقامت اإلدا ة ، من خالل احليالت 

لمتغيرات مختلفة مةل: إجمالي نمو األقساااااااط، واكاليف الموظفين، ونساااااابة  الضااااااغواختبا  من خالل إجراء  19 - كوفيدلجائحة  

الى اإلورادات والربحية ونسبة الخسا ة ونسبة المالءة  هاأويرو  .وما إلى ذلل القائمة، ومخصصات األقساط السنةالخسا ة من  بداوة 

كل معتدل شألولي ال ي ام إجراؤه، ومكن اخفيض المالءة المالية للشركة باإلدا ة إلى أنه بناًء الى اختبا  الضغو ا واوصلت .المالية

 الجوهري كما هو الحال مع أي انبنات ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مداومة بالحكم  .إذا اسااااتمر الويااااع الحالي لفترة أطول

مر اقدوري، أ  ه البيئة االقتصااااااادوةاأوير هاليقين من ادم إن  .وادم اليقين ، وبالتالي، قد اختلف النتائج الفعلية ان الل المتوقعة

 .وستواصل الشركة إاادة اقييم موقفاا والتأوير المرابو باا الى أساس منتظم
  

 النظاميةالوديعة     -15

 من  أس المال المدفوع للشاااركة والمحتفظ به لدل بنل محلي معين من قبل منساااساااة النقد العربي ٪10 الودوعة النظاميةمةل ا

قة إال بموافالنظامية  الودوعة هال ومكن ساااااحب ه  .الساااااعودي وفقاً لقانون مراقبة شاااااركات التأمين التعاوني لشاااااركات التأمين

 .منسسة النقد العربي السعودي
 

لاير  1,838,010: 2020دوسمبر  31لاير سعودي ) 2.353.079بمبلغ  الودوعة النظامية ام ارض الفوائد المستحقة الى 
 .المركز الماليقائمة  سعودي( في

 

 ةضوالمخف ةالسهم األساسي ربحية    -16
 عد الزكاة ب للفترة الدخل )الخسااا ة(/ قساامة صااافيب وذلل الحاليةل الفترة خال ةضااوالمخف ةتساااب  بحية السااام األساااساايام اح

  .مليون سام( في نااوة الفترة 30)والقائمة الى ادد األسام المصد ة 
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 امالت وأرصدة األطراف ذات العالقةمع    -17

 ، والشااركات التي وكونون فياا المالك الرئيساايينللشااركةاإلدا ة العليا و مجلس اإلدا ةواألطراف ذات العالقة هم المساااهمين 

ط سياسات التسعير وشرو .أو للشركة اأوير كبير الياا مسيءر الياا أو مسيءر الياا بشكل مشتركوأي منسسات أخرل 

فيما ولي افاصااايل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسااايين خالل الفترة  .الشاااركةمعامالت مواف  الياا من قبل إدا ة ه ه ال

 واأل صدة ذات الصلة:

 الرصيد كما في  معامالت الفترة المنتهية في  

       

 2021 سبتمبر 30  

 )غير مدققة(

 2020سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 2021 سبتمبر 30 

 مدققة( )غير

 2020 دوسمبر 31

 )غير مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

       

 3,248,096 9,333,465  3,400,111 13,887,093 األقساط المكتتبة المساهمين الرئيسيين

  -  (3,113,517) (1,358,867) مءالبات مسددة 

 (1,612,657) (2,811,036)  (1,211,315) (1,622,509) ادة اأمين مسندةأقساط إا 

مجلس اإلدا ة 

 وأاضاء اللجان 

 مكافأت وبدالت ومصا وف أخرل

(1,935,750) (1,026,500) 

 

(1,940,076) (1.938.207) 

  

 16,259,083 األقساط المكتتبة

 

25,753,782 

 

14,313,795 

 

8.444.178 

  

 (2,022,946) ناقود وساطة التأمي

 

(2,022,946) 

 

(2,118,862) 

 

(891.155) 

 زميلةشركة 
 

 133,665 - امومية و إدا وةمصا وف 

 

510,973 510,973 

 

 

القوائم المالية  فياد ج األ صاااادة المتعلقة بالمعامالت الم كو ة أااله مع األطراف ذات العالقة في الحسااااابات ذات الصاااالة 

 .األولية الموجزة الدخلقائمة كز المالي والمر قائمة الموجزة لكالً من
 

 العلياموظفي اإلدا ة  ات كبا اعووض
 

 عووضااااااتفيما ولي ملخص ا ،العاممن كبا  المدورون التنفي وين بمن فيام المدور  والوةموظفي اإلدا ة بالشاااااركة  كبا  من بين

 :كما ولي لا ه الفترة العلياموظفي اإلدا ة  كبا 

 
 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 2.750.250  1,855,710 مزاوا ومنافع قصيرة اآلجل 

 333.468  84,926 مزاوا ومنافع مكافآة نااوة الخدمة

 1,940,636  3.083.718 
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 قطاعات التأمين التشغيلية    -18
 

ودات وجمة فيما وتعل  بأنشااااااءة ويوافقت اإلدا ة الى القءااات التشااااااغيل . ور الداخلية للشااااااركةااماشااااااياً مع املية إاداد التق

 .لوبات الشركة كما هو مبين أدناهومء
 

جل أل الودائعوك لل الدخل من واإلدا وة ومخصااص الدوون المشااكوك في احصاايلاا العمومية نتائج القءاع ال اشاامل المصااا وف 

وبموجب ذلل هم مشاااامولون في المصااااروفات أو  .سااااا ة من الممتلكات والمعدات واإلسااااتةما اتأو الخالربح واإلسااااتةما ات و

 .الموزاةاإلورادات غير 
 

والموجودات األخرل وذمم  قدمةإلساااتةما ات والدفعات الموا وك لل لعمليات التأمين معداتالممتلكات والوجودات القءاع ال اتضااامن م

وال  .لموزاةغير ا الموجوداتوبموجب ذلل هم مشاااامولون في  .وما في حكمه والوادئع ألجل األقساااااط وأ صاااادة إاادة التأمين والنقد

أمين التأمين و إاادة الت  صاادةئنة ألالخدمة للموظفين وال مم الدنااوة او اعووض القءاع المسااتح  لعمليات المساااهمين  مءلوباتاشاامل 

  .حيث أنام مشمولون في اإللتزامات غير الموزاة ت التأمينوفائض امليا والمصا وف المستحقة ومءلوبات امليات التأمين
 

 2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة
 49,244,605 106,662 96,632 49,041,311 أفراد

 29,233,093 76,402 28,475,040 681,651 منشآت متناهية الصغر
 1,127,672 857,854 25,576 244,242 منشآت صغيرة
 3,113,939 3,061,389 - 52,550 منشآت متوسءة 
 12,585,831 8,884,709 10,945 3,690,177 منشآت كبيرة

 95,305,140 12,987,016 28,608,193 53,709,931 إجمالي األقساط المكتتبة 
 

 2020 سبتمبر 30لفترة الةالوة أشار المنتاية في 
 المجموع ممتلكات وحوادث الءبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة
 34,632,734 82,131 - 34,550,603 أفراد 

 16,780,001 395,197 15,338,849 1,045,955 منشآت متناهية الصغر
 1,374,341 857,466 63,652 453,223 منشآت صغيرة 
 2,009,495 1,684,163 4,736 320,596 منشآت متوسءة 
 14,057,892 10,514,576 10,621 3,532,695 منشآت كبيرة

 68,854,463 13,533,533 15,417,858 39,903,072 إجمالي األقساط المكتتبة 

 

 2021سبتمبر  30هر المنتهية في أش التسعةلفترة 
 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة
 60,269,537 324,727 168,354 59,776,456 أفراد

 48,092,753 1,104,762 45,457,949 1,530,042 منشآت متناهية الصغر
 5,363,832 2,694,978 226,451 2,442,403 ت صغيرةمنشآ

 17,823,516 14,589,323 3,175 3,231,018 منشآت متوسءة 
 35,086,869 16,348,758 18,381 18,719,730 منشآت كبيرة

 166,636,507 35,062,548 45,874,310 85,699,649 إجمالي األقساط المكتتبة 

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشار المنتاية في 
 المجموع ممتلكات وحوادث الءبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة
 77,873,014 292,400 - 77,580,614 أفراد

 35,220,618 1,251,256 30,224,917 3,744,445 منشآت متناهية الصغر
 7,965,049 3,855,828 179,390 3,929,831 منشآت صغيرة
 10,758,326 6,611,741 41,507 4,105,078 منشآت متوسءة 
 46,937,449 21,465,577 12,635 25,459,237 منشآت كبيرة

 178,754,456 33,476,802 30,458,449 114,819,205 إجمالي األقساط المكتتبة 
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 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةالثالثلفترة 

 )غير مدققة( 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 95,305,140 12,987,016 28,608,193 53,709,931 إجمالي األقساط المكتتبة 
     أقساط إاادة التأمين مسندة

 (2,416,845) (2,416,845) - - محلي -

 (2,299,502) (2,299,502) - - مباشر –خا جي  -

 (4,886,885) (4,886,885) - - من خالل وسيو إاادة اأمين محلي –خا جي  -

     أقساط اأمين فائض الخسا ة

 (258,200) (112,082) (28,000) (118,118) محلي -

 (1,381,602) (591,511) (252,000) (538,091) ليمن خالل وسيو إاادة اأمين مح -خا جي  -

 84,062,106 2,680,191 28,328,193 53,053,722 صافي األقساط المكتتبة
 (46,062,061) (598,628) (15,656,198) (29,807,235) التغيرات في األقساط غير المكتسبة صافي

 38,000,045 2,081,563 12,671,995 23,246,487 التأمين المكتتبة  أقساطصافي 
 1,510,149 1,510,149 - - اموالت إاادة التأمين

 70,840 60,215 4,000 6,625  سوم ووائ  التامين وإورادات اإلكتتاب األخرل

 39,581,034 3,651,927 12,675,995 23,253,112 اإليرادات مجموع
 

    

     تكاليف اإلكتتاب

 (27,277,248) (2,367,519) (8,622,989) (16,286,740) إجمالي المءالبات المدفواة 

 1,758,286 1,369,692 388,594    - حصة معيدي التأمين من المءالبات المدفواة

 (25,518,962) (997,827) (8,234,395) (16,286,740) صافي المطالبات المدفوعة

 2,376,021 2,030,081 (1,201,044) 1,546,984 التغيرات في المءالبات احت التسووة، صافي

 التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير مبلغ

 اناا، صافي
9,312,117 (2,868,886) 607,939 7,051,170 

 (16,091,771) 1,640,193 (12,304,325) (5,427,639) صافي المطالبات المتكبدة

 (11,403,980) 779,943 (4,936,661) (7,247,262) التغييرات في إحتياطيات اجز أقساط التأمين  

 1,110,269 480,199 (107,525) 737,595 التغيرات في اإلحتياطيات الفنية األخرل

 (2,677,191) (807,733) (985,573) (883,885) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين

 (749,233) (52,291) (428,983) (267,959) وإشراف   سوم فحص

 (4,871,208) - (516,639) (4,354,569) مصا وف اإلكتتاب األخرل

 (34,683,114) 2,040,311 (19,279,706) (17,443,719) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
 

    

 4,897,920 5,692,238 (6,603,711) 5,809,393 صافي فائض اإلكتتاب
 

    

 (17,122,318)    مصا وف اشغيلية أخرل غير موزاة 

 4,523,962    ةإورادات إستةما  وإورادات أخرل غير موزا

 (7,700,436)    من عمليات التأمين العجز 
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 2020سبتمبر  30لفترة الةالوة أشار المنتاية في 

 )غير مدققة( 

 المجموع ممتلكات وحوادث الءبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإلورادات

 68,854,463 13,533,531 15,417,858 39,903,074 إجمالي األقساط المكتتبة 

     أقساط إاادة التأمين مسندة

 (2,317,005) (2,317,005) - - محلي -

 (4,599,366) (4,599,366) - - مباشر –خا جي  -

 (3,513,018) (3,513,018) - - من خالل وسيو إاادة اأمين محلي –خا جي  -

     أقساط اأمين فائض الخسا ة
 (309,617) (91,356) (45,003) (173,258) محلي -

 (1,674,856) (584,220) (404,997) (685,639) من خالل وسيو إاادة اأمين محلي -خا جي  -

 56,440,601 2,428,566 14,967,858 39,044,177 صافي األقساط المكتتبة

 (9,680,825) (47,391) (7,109,857) (2,523,577) ة صافيالتغيرات في األقساط غير المكتسب

 46,759,776 2,381,175 7,858,001 36,520,600 التأمين المكتتبة أقساطصافي 

 1,356,429 1,356,429 - - اموالت إاادة التأمين

 1,010,560 209,465 528,000 273,095  سوم ووائ  التامين وإورادات اإلكتتاب األخرل

 49,126,765 3,947,069 8,386,001 36,793,695 إليراداتا مجموع
 

  

  

     اكاليف اإلكتتاب

 (35,760,225) (1,211,437) (8,917,489) (25,631,299) إجمالي المءالبات المدفواة 

 2,293,203 1,020,250 713,298 559,655 حصة معيدي التأمين من المءالبات المدفواة

 (33,467,022) (191,187) (8,204,191) (25,071,644) ةصافي المطالبات المدفوع

 1,273,976 380,572 1,212,273 (318,869) التغيرات في المءالبات احت التسووة، صافي

 التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير مبلغ

 (1,163,553) 123,092 502,567 (1,789,212) اناا، صافي

 (33,356,599) 312,477 (6,489,351) (27,179,725) صافي المطالبات المتكبدة

 (6,785,549) 58,953 (4,165,932) (2,678,570) التغييرات في إحتياطيات اجز أقساط التأمين  

 (34,814) 67,552 15,258 (117,624) التغيرات في اإلحتياطيات الفنية األخرل

 (2,720,519) (509,032) (708,156) (1,503,331) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين

 (485,318) (55,626) (231,043) (198,649) وإشراف  سوم فحص 

 (4,241,283) - (418,835) (3,822,448) مصا وف اإلكتتاب األخرل

 (47,624,082) (125,676) (11,998,059) (35,500,347) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
 

    

 1,502,683 3,821,393 (3,612,058) 1,293,348 اإلكتتابصافي فائض 
 

  

  

 (17,027,900)    مصا وف اشغيلية أخرل غير موزاة 

 2,521,577    إورادات إستةما  وإورادات أخرل غير موزاة

 (13,003,640)    العجز من عمليات التأمين 
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 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ير مدققة()غ

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 166,636,507 35,062,548 45,874,310 85,699,649 إجمالي األقساط المكتتبة 

     أقساط إاادة التأمين مسندة

 (3,833,703) (3,833,703) - - محلي -             

 (4,530,110) (4,530,110) - - ــ مباشر  خا جي -             

 (16,533,159) (16,533,159) - - من خالل وسيو إاادة التأمين – خا جي -             

     أقساط اأمين فائض الخسا ة

 (880,319) (336,246) (157,066) (387,007) محلي -             

 (4,994,994) (1,774,533) (1,413,507) (1,806,954) من خالل وسيو إاادة التأمين – يخا ج -             

 135,864,222 8,054,797 44,303,737 83,505,688 صافي األقساط المكتتبة

 (22,856,692) (1,053,126) (14,324,065) (7,479,501) صافي -ة التغيرات في األقساط غير المكتسب

 111.017.380 7,001,671 29,979,672 76,026,187 المكتتبة التأمين أقساطصافي 

 4,560,146 4,560,146 - - اموالت إاادة التأمين

 507,998 350,405 66,000 91,593  سوم ووائ  التامين وإورادات اإلكتتاب األخرل

 118,075,674 11,912,222 30,045,672 76,117,780 اإليرادات مجموع

     

     تابتكاليف اإلكت

 (93,155,806) (3,611,431) (25,759,897) (63,784,478) بات المدفواة إجمالي المءال

 6,822,831 1,852,963 1,717,058 3,252,810 حصة معيدي التأمين من المءالبات المدفواة

 (86,332,975) (1,758,468) (24,042,839) (60,531,668) صافي المطالبات المدفوعة

 5,895,422 1,849,019 487,726 3,558,677 صافي  – المءالبات احت التسووة التغيرات في

 12,195,666 490,668 (2,932,327) 14,637,325 يصاف –التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير مبلغ اناا 

 (68,241,887) 581,219 (26,487,440) (42,335,666) صافي المطالبات المتكبدة

 (4,016,752) 405,471 (4,087,259) (334,964) التأمين اجزأقساطيات احتياط التغيرات في

 1,574,881 448,370 (84,413) 1,210,924 التغيرات في اإلحتياطيات الفنية األخرل 
 (7,582,723) (2,068,884) (2,588,339) (2,925,500) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين

 (1,268,355) (154,463) (687,329) (426,563) وإشراف  سوم فحص 

 (10,393,070)    - (2,878,414) (7,514,656) مصا وف اإلكتتاب األخرل

 (89,927,906) (788,287) (36,813,194) (52,326,425) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

     

 28,147,768 11,123,935 (6,767,522) 23,791,355 صافي فائض اإلكتتاب

     

 (45,688,325)    غير موزاة ل أخرمصا وف اشغيلية 

 11,096,290    إورادات إستةما  وإورادات أخرل غير موزاة

 (6,444,267)    من عمليات التأمين العجز
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)غير  2020 سبتمبر 30أشار المنتاية في  التسعةلفترة 
 مدققة(

 المجموع وحوادث ممتلكات الءبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإلورادات

 178,754,457 33,476,803 30,458,449 114,819,205 إجمالي األقساط المكتتبة 
     أقساط إاادة التأمين مسندة

 (3,551,003) (3,551,003) - - محلي -             

 (9,946,795) (9,946,795) - - اشر ــ مب خا جي -             

 (11,043,202) (11,043,202) - - من خالل وسيو إاادة التأمين محلي – خا جي -      

     أقساط اأمين فائض الخسا ة

 (1,152,058) (525,463) (147,367) (479,228) محلي -          

 (6,234,878) (2,747,587) (1,326,302) (2,160,989) من خالل وسيو إاادة التأمين محلي – خا جي -      

 146,826,521 5,662,753 28,984,780 112,178,988 صافي األقساط المكتتبة
 (2,758,774) 1,076,483 10,080,437 (13,915,694) صافي -ة التغيرات في األقساط غير المكتسب

 144,067,747 6,739,236 39,065,217 98,263,294 التأمين المكتتبةأقساط صافي 
 7,220,180 6,909,891 - 310,289 اموالت إاادة التأمين

 5,578,829 2,321,400 2,010,000 1,247,429  سوم ووائ  التامين وإورادات اإلكتتاب األخرل

 156,866,756 15,970,527 41,075,217 99,821,012 اإلورادات مجموع
     

     اكاليف اإلكتتاب

 (122,211,526) (6,596,447) (52,684,412) (62,930,667) ات المدفواةإجمالي المءالب

 11,194,146 5,804,956 4,802,535 586,655 حصة معيدي التأمين من المءالبات المدفواة

 (111.194.146) (791,491) (47,881,877) (62,344,012) صافي المءالبات المدفواة

 10,580,717 863,671 11,269,264 (1,552,218) صافي  – التغيرات في المءالبات احت التسووة
 6,600,886 767,157 1,533,948 4,299,781 يصاف –التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير مبلغ اناا 

 (93,835,777) 839,337 (35,078,665) (59,596,449) صافي المءالبات المتكبدة

 (10,506,897) (460,951) (1,474,197) (8,571,749) التأمين اجزأقساطاحتياطيات  التغيرات في
 648,588 354,993 166,992 126,603 التغيرات في اإلحتياطيات الفنية األخرل 

 (10,174,950) (1,962,862) (3,875,625) (4,336,463) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين
 (1,174,842) (147,002) (456,140) (571,700) وإشراف  سوم فحص 

 (7,345,791) (97,970) (2,621,358) (4,626,463) ا وف اإلكتتاب األخرلمص

 (122,389,669) (1,474,455) (43,338,993) (77,576,221) إجمالي اكاليف اإلكتتاب

     
 34,477,087 14,496,072 (2,263,776) 22,244,791 اإلكتتاب / )اجز(صافي فائض

     
 (46,878,779)     غير موزاةأخرل مصا وف اشغيلية 

 9,193,221    إورادات إستةما  وإورادات أخرل غير موزاة
 (3,208,471)    من امليات التأمين العجز
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 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30كما في 

 مجموع عمليات التأمين ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  سعوديلاير

     الموجودات

 19,585,112 16,349,247 1,368,992 1,866,873 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 20,201,843 12,594,415 175,085 7,432,343 احت التسووةحصة معيدي التأمين من المءالبات 

 3,016,570 2,779,749 135,518 101,303 وغير ُمبلَّغ اناا المتكبدةات حصة معيدي التأمين من المءالب

 6,366,442 1,457,450 2,960,933 1,948,059 إكتتاب ووائ  اأمين منجلةاكاليف 

 1,639,801 703,592 280,000 656,209 فائض خسا ة أقساط التأمين المنجلة 

 50,809,768 33,884,453 4,920,528 12,004,787 مجموع الموجودات القطاعية

     

 438,577,817    الموجودات غير الموزاة

 489,387,585    مجموع موجودات عمليات التأمين

     

     المطلوبات

 119,168,545 22,714,612 34,224,809 62,229,124 غير مكتسبةاأمين  أقساط 

 2,332,411 2,332,411 - - إاادة اأمين غير مكتسبة تاموال

 102,181,911 19,844,453 7,948,199 74,389,259 احت التسووةمءالبات 

 23,990,751 4,356,872 6,152,016 13,481,863 اناا غير مبلغ مءالبات متكبدة 

 27,770,088 - 13,817,600 13,952,488 إحتياطي اجز أقساط التأمين  

 4,227,390 856,746 354,414 3,016,230 أخرل فنيةإحتياطيات 

 279,671,096 50,105,094 62,497,038 167,068,964 مجموع المطلوبات القطاعية

     

 209,249,816    المءلوبات غير الموزاة

 488,920,912    مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 

 )مدققة( 2020دوسمبر  31كما في 

 مجموع امليات التأمين ممتلكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي وديلاير سع

     الموجودات

 15,250,132 15,250,132 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 34,868,873 23,818,159 809,986 10,240,728 حصة معيدي التأمين من المءالبات احت التسووة

 5,794,590 3,225,556 94,739 2,474,295 اغ اناحصة معيدي التأمين من المءالبات المتكبدة وغير ُمبلَّ 

 3,733,851 725,044 1,577,695 1,431,112 اكاليف إكتتاب ووائ  اأمين منجلة

 59,647,446 43,018,891 2,482,420 14,146,135 مجموع الموجودات القءااية

     

 481.127.433    الموجودات غير الموزاة

 540.774.879    مينمجموع موجودات امليات التأ

     

     المءلوبات

 91,976,873 20,562,371 18,531,752 52,882,750 أقساط غير مكتسبة

 1,606,945 1,606,945 - - اموالت إاادة اأمين غير مكتسبة

 122,744,363 32,917,216 9,070,826 80,756,321 مءالبات احت التسووة

 38,964,437 25,487,138 3,178,910 10,298,389 غير مبلغ انااومءالبات متكبدة 

 23.753.336 405,469 9,730,343 13,617,524 إحتياطي اجز األقساط

 5,802,271 1,305,116 270,001 4,227,154 إحتياطيات فنية أخرل

 284,848,225 82,284,255 40,781,832 161,782,138 مجموع المءلوبات القءااية

     

 255.926.654    وزاةالمءلوبات غير الم

 540.774.879    مجموع مءلوبات امليات التأمين
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 معلومات تكميلية -19
 (مدققة)غير  2021 سبتمبر 30كما في  

 المجموع امليات المساهمين يات التأمينلام األولية الموجزةقائمة المركز المالي 
    الموجودات

 198,726,685 62,371,075 136,355,610 النقد وما في حكمه
 209,215,274 50,510,102 158,705,172 ودائع ألجل

 45,443,761 - 45,443,761 صافي بالأقساط وذمم معيدي التأمين المدونة، 
 19,585,112 - 19,585,112 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 20,201,843 - 20,201,843 حصة معيدي التأمين من المءالبات احت التسووة

 3,016,570 - 3,016,570 حصة معيدي التأمين من المءالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ اناا
 6,366,442 - 6,366,442 اكاليف إكتتاب ووائ  اأمين منجلة

 1,639,801 - 1,639,801 أقساط فائض خسا ة منجلة
 268,877,454 207,690,079 61,187,375 إستةما ات

 126,359,101 126,359,101 - أمينالمستح  من امليات الت
 32,508,419 2,041,570 30,466,849 مصا وف مدفواة مقدماً وموجودات أخرل

 3,306,418 - 3,306,418 ح  استخدام الموجودات 
 3,112,632 - 3,112,632 صافيبال،  وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات

 322,439 322,439 - إستةما  في شركات زميلة
 30,000,000 30,000,000 - دوعة نظاميةو

 2,353,079 2,353,079  اوائد إستةما  الودوعة النظامية
 971,035,030 481,647,445 489,387,585 مجموع الموجودات

    المطلوبات
 35,187,621 - 35,187,621 ذمم حاملي الووائ  وال مم الدائنة
 14,765,153 - 14,765,153 أ صدة معيدي التأمين الدائنة

 18,992,294 2,181,551 16,810,743 المصا وف المستحقة والمءلوبات األخرل
 3,011,242 - 3,011,242 مءلوبات اقود التأجير

 119,168,545 - 119,168,545 أقساط غير مكتسبة
 2,332,411 - 2,332,411 اموالت إاادة اأمين غير مكتسبة

 102,181,911 - 102,181,911 مءالبات احت التسووة
 23,990,751 - 23,990,751 مءالبات متكبدة وغير مبلغ اناا

 27,770,088 - 27,770,088 إحتياطي اجز األقساط
 4,227,390 - 4,227,390 إحتياطيات فنية أخرل

 126,359,101 - 126,359,101 المستح  الى اميات المساهمين
 13,115,956 - 13,115,956 مكافأة نااوة الخدمة للموظفين

 29,527,682 29,527,682 - المستحقة الزكاة
 2,353,079 2,353,079 - اوائد إستةما  الودوعة النظامية

 522,983,224 34,062,312 488,920,912 مجموع المطلوبات
    فائض عمليات التأمين

 1,714,863 - 1,714,863 الفائض المتراكم
 1,460,800 - 1,460,800 ت المتاحة للبيعإحتياطي القيمة العادلة الى اإلستةما ا
 9,042 - 9,042 اسووات فروق ارجمة امالت اجنبية

 (2,718,032) - (2,718,032) الخسا ة اإلكتوا وة المتراكمة الى مكافأة نااوة الخدمة
 523,449,897 34,062,312 489,387,585 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

 

    حقوق المساهمين
 300,000,000 300,000,000   أس المال

 50,721,307 50,721,307 - احتياطي نظامي
 70,140,781 70,140,781 - أ باح مبقاة 

 125,374 125,374 - اسووات ارجمة امالت اجنبية
 26,597,671 26,597,671 - احتياطي القيمة العادلة الى اإلستةما ات المتاحة للبيع

 447,585,133 447,585,133 - ينمجموع حقوق المساهم
 971,035,030 481,647,445       489,387,585 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 )مدققة( 2020دوسمبر  31كما في  

 المجموع امليات المساهمين ات التأمينليام األولية الموجزةقائمة المركز المالي 
    الموجودات

 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد وما في حكمه
 288,808,058 14,505,930 274,302,128 ودائع ألجل

 36,267,297 - 36,267,297 صافي بالأقساط وذمم معيدي التأمين المدونة، 
 15,250,132 - 15,250,132 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 34,868,873 - 34,868,873 ن المءالبات احت التسووةحصة معيدي التأمين م
 5,794,590 - 5,794,590 حصة معيدي التأمين من المءالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ اناا

 3,733,851 - 3,733,851 اكاليف إكتتاب ووائ  اأمين منجلة
 252,441,453 199,708,514 52,732,939 إستةما ات

 185,048,574 185,048,574 - المستح  من امليات التأمين
 25,015,836 2,219,964 22,795,872 مصا وف مدفواة مقدماً وموجودات أخرل

 4,569,427 - 4,569,427 ح  استخدام الموجودات 
 3,717,353 - 3,717,353 صافيبال،  وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات

 700,618 700,618 - إستةما  في شركات زميلة
 30,000,000 30,000,000 - نظامية ودوعة

 1,838,010 1,838,010 - اوائد إستةما  الودوعة النظامية
 1,019,946,005  479,171,126 540,774,879 مجموع الموجودات

    المطلوبات
 26,879,684 - 26,879,684 ذمم حاملي الووائ  وال مم الدائنة
 12,557,417 - 12,557,417 أ صدة معيدي التأمين الدائنة

 14,704,394 2,666,451 12,037,943 المصا وف المستحقة والمءلوبات األخرل
 4,471,572 - 4,471,572 مءلوبات اقود التأجير

 91,976,873 - 91,976,873 أقساط غير مكتسبة
 1,606,945 - 1,606,945 اموالت إاادة اأمين غير مكتسبة

 122,744,363 - 122,744,363 مءالبات احت التسووة
 38,964,437 - 38,964,437 مءالبات متكبدة وغير مبلغ اناا

 23,753,336 - 23,753,336 إحتياطي اجز األقساط
 5,802,271 - 5,802,271 إحتياطيات فنية أخرل

 185,048,574 - 185,048,574 المستح  الى اميات المساهمين
 16,012,358 - 16,012,358 مكافأة نااوة الخدمة للموظفين

 30.147.838 30.147.838 - المستحقة الزكاة
 1,838,010 1,838,010 - اوائد إستةما  الودوعة النظامية

 576.508.072 34.652.299 541,855,773 مجموع المطلوبات
    فائض عمليات التأمين

 1.714.863 - 1.714.863 الفائض المتراكم
 (77,725) - (77,725) المتاحة للبيعإحتياطي القيمة العادلة الى اإلستةما ات 

 (2,718,032) - (2,718,032) الخسا ة اإلكتوا وة المتراكمة الى مكافأة نااوة الخدمة
 575.427.178 34.652.299 540.774.879 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

    
    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 -  أس المال
 50.721.307 50.721.307 - نظامي احتياطي

 79.817.669 79.817.669 - أ باح مبقاة 
 13,771,122 13,771,122 - احتياطي أ باح القيمة العادلة الى اإلستةما ات المتاحة للبيع

 208.729 208.729 - اسووات ارجمة امالت اجنبية
 444.518.827 444.518.827 - مجموع حقوق المساهمين

 1.019.946.005 479,171,126 540.774.879 طلوبات وحقوق المساهمينمجموع الم
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 قائمة الدخل األولية الموجزة         
  2020سبتمبر  30لفترة الةالوة أشار المنتاية في  2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  )غير مدققة(       

 
 

 تأمينال عمليات
 لاير سعودي

عمليات 
 المساهمين
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

 التأمين امليات
 لاير سعودي

امليات 
 المساهمين
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

       اإليرادات

 68,854,463 - 68,854,463 95,305,140 - 95,305,140 إجمالي األقساط المكتتبة 
 (10,429,389) - (10,429,389) (9,603,232) - (9,603,232) أقسو إاادة التأمين مسندة

 (1,984,473) - (1,984,473) (1,639,802) - (1,639,802) أقساط اأمين فائض الخسا ة

 56,440,601 - 56,440,601 84,062,106 - 84,062,106 صافي األقساط المكتتبة
 -التغيرات في األقساط غير المكتسبة 

 (9,680,825) - (9,680,825) (46,062,061) - (46,062,061) صافي

 46,759,776 - 46,759,776 38,000,045 - 38,000,045  التأمين المكتتبة أقساطصافي 

 1,356,429 - 1,356,429 1,510,149 - 1,510,149 اموالت إاادة التأمين
 سوم ووائ  التامين وإورادات إكتتاب 

 1,010,560 - 1,010,560 70,840 - 70,840 أخرل

 49,126,765 - 49,126,765 39,581,034 - 39,581,034 اإليرادات مجموع
   -      

      -   تكاليف اإلكتتاب
 (35,760,225) - (35,760,225) (27,277,248) - (27,277,248) إجمالي المءالبات المدفواة 

حصة معيدي التأمين من المءالبات 
 2,293,203 - 2,293,203 1,758,286 - 1,758,286 المدفواة

 (33,467,022) - (33,467,022) (25,518,962) - (25,518,962) صافي المطالبات المدفوعة
-التغيرات في المءالبات احت التسووة 

 1,273,976 - 1,273,976 2,376,021 - 2,376,021 صافي
التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير 

 (1,163,553) - (1,163,553) 7,051,170 - 7,051,170 صافيبال -مبلغ اناا 

 (33,356,599) - (33,356,599) (16,091,771) - (16,091,771) صافي المطالبات المتكبدة
التغيرات في احتياطي اجز أقساط 

 (6,785,549) - (6,785,549) (11,403,980) - (11,403,980) التأمين 
التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 

 (34,814) - (34,814) 1,110,269 - 1,110,269 األخرل
 (2,720,519) - (2,720,519) (2,677,191) - (2,677,191) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين

 (485,318) - (485,318) (749,233) - (749,233)  سوم فحص وإشراف
 (4,241,283) - (4,241,283) (4,871,208) - (4,871,208) أخرلمصا وف إكتتاب 

 (47,624,082) - (47,624,082) (34,683,114) - (34,683,114) لي تكاليف اإلكتتابإجما
   -      

 1,502,683 - 1,502,683 4,897,920 - 4,897,920 فائض اإلكتتاب
       

      خرىاألاإليرادات التشغيلية  /)المصاريف(
الدوون المشكوك في  مخصص
 (1,786,006) - (1,786,006) (1,728,124) - (1,728,124) احصيلاا

 (15,759,903) (518,009) (15,241,894) (16,149,607) (755,413) (15,394,194) مصا وف امومية وإدا وة
دخل اموالت من ودائع ألجل 

 2,999,043 1,231,931 1,767,112 2,760,476 1,708,945 1,051,531 وإستةما ات

 2,347,988 2,034,542 313.446 1,323,396 1,148,895 174,501 دخل اوزوعات أ باح
 342,099 - 342,099 3,151,005 - 3,151,005 أ باح محققة من إستةما ات

 - - - - - - متاحة للبيعانخفاض قيمة استةما ات 
 (101,908) (101,908) - (160,770) (160,770) - الخسا ة من شركة زميلة حصة

 98,920 - 98,920 109,425 (37,500) 146,925 إورادات أخرل

 (11,859,767) 2,646,556 (14,506,323) (10,694,199) 1,904,157 (12,598,356) المصاريف التشغيلية أخرى إجمالي
       

دخل قبل توزيع ال )الخسارة(/  إجمالي
 (10.357.084) 2.646.556 (13,003,640) (5,796,279) 1,904,157 (7,700,436) الفائض والزكاة

       
 - (13,003,640) 13,003,640 - (7,700,436) 7,700,436 المحول إلى عمليات المساهمين العجز

 (10,357,084) (10,357,084) - (5,796,279) (5,796,279) - قبل الزكاة  الخسا ة
 (2710,141) (2,710,141) - (2,372,504) (2,372,504) - الزكاة 
 (13,067,225) (13,067,225) - (8,168,783) (8,168,783) - بعد الزكاة الخسارةصافي 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 قائمة الدخل األولية الموجزة 

  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشار المنتاية في  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  )غير مدققة(       

 
 

 التأمين عمليات
 لاير سعودي

 ساهمينعمليات الم
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

 التأمين امليات
 لاير سعودي

 امليات المساهمين
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

       اإليرادات

 178,754,457  -  178,754,457 166,636,507 - 166,636,507 إجمالي األقساط المكتتبة 
 (24,541,000)  -  (24,541,000) (24,896,972) - (24,896,972) أقسو إاادة التأمين مسندة

 (7,386,936)  -  (7,386,936) (5,875,313) - (5,875,313) أقساط اأمين فائض الخسا ة

 146,826,521  -  146,826,521 135,864,222 - 135,864,222 صافي األقساط المكتتبة
 -التغيرات في األقساط غير المكتسبة 

 (2,758,774) (22,856,692) - (22,856,692) صافي
 -  

(2,758,774) 

 144,067,747  -  144,067,747 113,007,530 - 113,007,530 صافي األقساط المكتسبة

 7,220,180  -  7,220,180 4,560,146 - 4,560,146 اموالت إاادة التأمين
ائ  التامين وإورادات اإلكتتاب  سوم وو
 5,578,829  -  5,578,829 507,998 - 507,998 أخرل

 156,866,756  -  156,866,756 118,075,674 - 118,075,674 إجمالي اإليرادات
   -     -   

   -     -   تكاليف اإلكتتاب
 (122,211,526)  -  (122,211,526) (93,155,806) - (93,155,806) إجمالي المءالبات المدفواة 

حصة معيدي التأمين من المءالبات 
 11,194,146  -  11,194,146 6,822,831 - 6,822,831 المدفواة

 (111,017,380)  -  (111,017,380) (86,332,975) - (86,332,975) صافي المطالبات المدفوعة
-التغيرات في المءالبات احت التسووة 

 10,580,717 5,895,422 - 5,895,422 صافي
 -  

10,580,717 
التغيرات في المءالبات المتكبدة وغير 

 6,600,886 12,195,666 - 12,195,666 صافي -لغ اناا مب
 -  

6,600,886 

 (93,835,777)  -  (93,835,777) (68,241,887) - (68,241,887) صافي المطالبات المتكبدة
التغيرات في احتياطي اجز أقساط 

 (10,506,897) (4,016,752) - (4,016,752) التأمين 
 -  

(10,506,897) 
 648,588  -  648,588 1,574,881 - 1,574,881 إلحتياطيات الفنية األخرلالتغيرات في ا

 (10,174,950)  -  (10,174,950) (7,582,723) - (7,582,723) اكاليف إكتتاب ووائ  التأمين

 (1,174,842)  -  (1,174,842) (1,268,355) - (1,268,355)  سوم فحص وإشراف

 (7,345,791)  -  (7,345,791) (10,393,070) - (10,393,070) مصا وف اإلكتتاب األخرل

 (122,389,669)  -  (122,389,669) (89,927,906) - (89,927,906) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
   -      

 34,477,087  -  34,477,087 28,147,768 - 28,147,768 صافي فائض اإلكتتاب
       

اإليرادات التشغيلية  /)المصاريف(
       خرىاأل

 (3,389,938) - (3,389,938) (1,338,896) - (1,338,896) الدوون المشكوك في احصيلاا مخصص

 (45,144,107) (1,655,266) (43,488,841) (46,729,901) (2,380,472) (44,349,429) مصا وف امومية وإدا وة
دخل اموالت من ودائع ألجل 

 10,184,047 3,689,183 6,494,864 7,639,924 4,199,647 3,440,277 وإستةما ات
 5,808,372 4,900,436 907,936 5,961,644 4,934,470 1,027,174 دخل اوزوعات أ باح

 1,135,787 19,039 1,116,748 6,260,187 (128,293) 6,388,480 أ باح محققة من إستةما ات

 (7,126,797) (5,531,398) (1,595,399) (1,218,783) (1,218,783) - انخفاض قيمة االستةما ات المتاحة للبيع
من شركة  الربح (/الخسا ة) حصة
 19,965 19,965 - (378,179) (378,179) - زميلة

 1,815,407 (453,665) 2,269,072 122,145 (118,214) 240,359 إورادات أخرل

 (36,697,264) 988,294 (37,685,558) (29,681,859) 4,910,176 (34,592,035) المصاريف التشغيلية أخرى إجمالي
       

قبل توزيع   / الدخلالخسارة إجمالي
 (2,220,177) 988,294 (3,208,471) (1,534,091) 4,910,176 (6,444,267) الفائض والزكاة

       
 - (3,208,471) 3,208,471 - (6,444,267) 6,444,267 المحول إلى عمليات المساهمين العجز

 (2,220,177) (2,220,177)  -  (1,534,091) (1,534,091) - الزكاة  قبل الخسا ة

 (8,162,560) (8,162,560)  -  (8,142,797) (8,142,797) - الزكاة 
 (10,382,737) (10,382,737)  -  (9,676,888) (9,676,888) - بعد الزكاة الخسارةصافي 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 

مل األولية الموجزة قائمة الدخل الشا

 )غير مدققة(

 ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث

 2021 سبتمبر 30

 

 

 أشار المنتاية في  الةالوةلفترة 

  2020 سبتمبر 30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 التأمين امليات

 لاير سعودي

امليات 

 المساهمين

 ديلاير سعو

 المجموع

 لاير سعودي

        

 (13,067,225) (13,067,225) -  (8,168,783) (8,168,783) - لفترةل خسارةالصافي 

        

        الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخرى

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها في قائمة 

   الدخل في الفترات الالحقة

  

  

 

        

         ات المتاحة للبيع:اإلستةما

 (342,099) - (342,099)  (3,151,531) - (3,151,531) صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -
 9,815,429 7,351,407 2,464,022  3,567,285 2,517,856 1,049,429 صافي التغير في القيمة العادلة -

 (76,363) (76,363)   (118,790) (127,832) 9,042 ارجمة امالت اجنبيةالتغير في  -

 (2,093,060) 2,390,024 296,964  2,121,923 7,275,044 9,396,967 

 (3,670,258) (5,792,181) 2.121.923  (7,871,819) (5,778,759) (2,093,060) للفترة ةالشامل الخسارةمجموع 

 

 
 

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير 

 مدققة(

 عة أشهر المنتهية في لفترة التس

 2021سبتمبر  30

 لفترة التسعة أشار المنتاية في  

 2020سبتمبر  30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 التأمين امليات

 لاير سعودي

امليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

        

 (10,382,737) (10,382,737) -  (9,676,888) (9,676,888) - لفترةلخسارة الصافي 

        

        الدخل الشامل اآلخرى /)الخسارة(

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها في قائمة 

   الدخل في الفترات الالحقة

  

  

 

        

        اإلستةما ات المتاحة للبيع:

 (1,135,788) (19,040) (1,116,748)  (6,260,187) 128,293 (6,388,480) ولة إلى قائمة الدخلصافي المبالغ المح -

 1,704,406 (1,196,430) 2,900,836  20,625,260 12,698,256 7,927,004 اسووات ارجمة امالت اجنبية

 (76,363) (76,363) -  (74,313) (83,355) 9,042 صافي التغير في القيمة العادلة -

 1,547,566 12,743,194 14,290,760  1,784,088 (1,291,833) 492,255 

 4,613,872 3,066,306 1,547,566 للفترة ةالشامل )الخسارة( /لدخلا مجموع

 

 1,784,088 (11,674,570) (9,890,782) 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 )غير مدققة( 2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  وجزة قائمة التدفقات النقدية األولية الم

 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات 
    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (1,534,091) (1,534,091) - الفترة قبل الزكاة  خسا ةأجمالي 
 - 6,444,267 (6,444,267) اعدوالت الى البنود غير النقدوة:
    فائض منسوب إلى المساهمين

 1,074,489 - 1,074,489 ممتلكات ومعدات   إهالك
 (121,770) - (121,770) خسا ة إستبعاد ممتلكات ومعدات
 1,338,896 - 1,338,896 مخصص الدوون المشكوك فياا

 1,263,009 - 1,263,009 ح  االستخدام   إهالك
 93,334 - 93,334 امات اإلوجا مصا وف الفوائد الى التز

 378,179 378,179 - الشركة الزميلة  بححصة 
 801,405 - 801,405 مكافأة نااوة الخدمة للموظفين اعووضمخصص 

 (6,260,187) 128,293 (6,388,480) أ باح محققة من إستةما ات
 1,218,783 1,218,783 - انخفاض قيمة االستةما ات المتاحة للبيع

    
    لتغيرات في الموجودات والمءلوبات التشغيليةا

 (10,515,360) - (10,515,360) أقساط وذمم معيدي التأمين المدونة 
 (4,334,980) - (4,334,980) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 14,667,030 - 14,667,030 حصة معيدي التأمين من المءالبات احت التسووة

 2,778,020 - 2,778,020 التأمين من المءالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ انااحصة معيدي 
 (2,632,591) - (2,632,591) اكاليف إكتتاب ووائ  اأمين منجلة

 (1,639,801) - (1,639,801) أقساط اأمين فائض الخسا ة المنجلة
 (7,492,583) 178,394 (7,670,977) مصا وف مدفواة مقدماً وموجودات أخرل

 8,307,937 - 8,307,937 حاملي الووائ  وال مم الدائنة
 2,207,736 - 2,207,736 أ صدة معيدي التأمين الدائنة 

 4,287,900 (484,900) 4,772,800 المصا وف المستحقة والمءلوبات األخرل
 27,191,672 - 27,191,672 أقساط اأمين غير مكتسبة

 725,466 - 725,466 اموالت إاادة اأمين غير مكتسبة
 (20,562,452) - (20,562,452) مءالبات احت التسووة

 (14,973,686) - (14,973,686) مءالبات متكبدة وغير مبلغ اناا
 4,016,752 - 4,016,752 احتياطي اجز أقساط التأمين  

 (1,574,881) - (1,574,881) إحتياطيات فنية أخرل

 (7,620,699) 6,328,925 (1,291,774) 
 (3,697,807) - (3,697,807) 

 (8,762,953) (8,762,953) - مكافأة نااوة الخدمة المدفواة
 (13,752,534) (2,434,028) (11,318,506) زكاة مدفواة 

    المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد
    

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 
 79,592,784 (36,004,172) 115,596,956 ي الودائع ألجلف (إستبعادات)إيافات / 

 (57,173,630) (7,511,929) (49,661,701) إيافات في اإلستةما ات
 60,069,793 10,926,482 49,143,311 متحصالت من إستةما ات متاحة للبيع

 249,760 - 249,760 والموجودات غير الملموسة يافات في الممتلكات والمعداتإ
 (597,757) - (597,757) والموجودات الغير ملموسة الممتلكات والمعداتالت من متحص

 82,140,950 (32,589,619) 114,730,569 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1,553,664)  (1,553,664) مءلوبات اقود التأجير
 - 52,245,206 (52,245,206) مليات المساهمينالمستح  لع

 (1,553,664) 52,245,206 (53,798,870) صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية
 66.834.752 17,221,559 49,613,193 صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد وما في حكمه في بداوة الفترة

 198,726,685 62,371,075 136,355,610 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 المعامالت غير النقدية:
   

    التغير في القيمة العادلة لإلستةما ات المتاحة للبيع
 14,365,073 12,826,549 1,538,524 اعدوالت ارجمة العملة األجنبية 

 9,042 (83,355) (74,313) 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 

 )غير مدققة( 2020  سبتمبر 30أشار المنتاية في  التسعةلفترة  قائمة التدفقات النقدوة األولية الموجزة 

 المجموع امليات المساهمين التأمين امليات 

    التدف  النقدي النااج من األنشءة التشغيلية 
 (2,220,177) (2,220,177) - خسا ة الفترة قبل الزكاة 

    اعدوالت الى البنود غير النقدوة:
 - 3,208,471 (3,208,471) منسوب إلى المساهمين اجز

 1,252,023 - 1,252,023 استاالك ممتلكات ومعدات  
 37,980 - 37,980 خسا ة إستبعاد ممتلكات ومعدات

 3,389,938 - 3,389,938 مخصص الدوون المشكوك فياا

 1,217,776 - 1,217,776 تخدام  إستاالك ح  االس

 142,689 - 142,689 مصا وف الفوائد الى التزامات اإلوجا 
 (19,965) (19,965) - حصة خسائر الشركة الزميلة

 1,674,847 - 1,674,847 مكافأة نااوة الخدمة للموظفين اعووض
 (1,135,787) (19,039) (1,116,748) أ باح محققة من إستةما ات

 7,126,797 5,531,398 1,595,399 قيمة االستةما ات المتاحة للبيعانخفاض 
    

    التغيرات في الموجودات والمءلوبات التشغيلية

 (8,063,912) - (8,063,912) أقساط وذمم معيدي التأمين المدونة 

 1,638,084 - 1,638,084 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 12,678,242 - 12,678,242 ن من المءالبات احت التسووةحصة معيدي التأمي

 1,260,702 - 1,260,702 حصة معيدي التأمين من المءالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ اناا

 792,860 - 792,860 اكاليف إكتتاب ووائ  اأمين منجلة

 (1,907,897) - (1,907,897) أقساط اأمين فائض الخسا ة المنجلة

 (934,924) 877,548 (1,812,472) ة مقدماً وموجودات أخرلمصا وف مدفوا

 6,287,268 - 6,287,268 ذمم حاملي الووائ  وال مم الدائنة

 (575,811) - (575,811) أ صدة معيدي التأمين الدائنة 

 (10,176,142) (1,349,216) (8,826,926) المصا وف المستحقة والمءلوبات األخرل

 1,120,690 - 1,120,690 بةأقساط اأمين غير مكتس

 256,034 - 256,034 اموالت إاادة اأمين غير مكتسبة

 (23,258,959) - (23,258,959) مءالبات احت التسووة

 (7,861,589) - (7,861,589) مءالبات متكبدة وغير مبلغ اناا

 10,506,897 - 10,506,897 احتياطي اجز أقساط التأمين  

 (648,588) - (648,588) إحتياطيات فنية أخرل

 (16.537.272) 6,009,020 (10.528.252) 
 (188,644) - (188,644) مكافأة نااوة الخدمة المدفواة

 (467,978) - (467,978) فائض التأمين مدفوع
 (13,206,496) (13,206,496) - زكاة مدفواة 

 (24.391.370) (7,197,476) (17.193.894) المستخدم في األنشءة التشغيلية صافي النقد
    

    األنشءة االستةما وةالتدف  النقدي النااج من 

 101,355,489 (261,955) 101,617,444 في الودائع ألجل (إيافات/ )إستبعادات 

 (66,897,622) (20,672,820) (46,224,802) إيافات في اإلستةما ات

 19,439,734 12,326,479 7,113,255 متحصالت من إستةما ات متاحة للبيع

 (1,373,713) - (1,373,713) والموجودات غير الملموسة إيافات في الممتلكات والمعدات

 4,150 - 4,150 والموجودات الغير ملموسة إستبعادات في الممتلكات والمعدات متحصالت من 

 52,528,039 (8,608,296) 61,136,335 صافي النقد النااج من األنشءة االستةما وة 
    

    التدفقات النقدوة من األنشءة التموولية
 (1,553,664) - (1,553,664) مءلوبات اقود التأجير

 - 4,803,204 (4,803,204) المستح  لعمليات المساهمين

 (1,553,664) (4,803,204) 3.249.540 صافي النقد النااج من/)المستخدم في( األنشءة التموولية
    

 29,690,333 (11,002,568) 40,692,901 نقد وما في حكمه صافي التغير في ال
 125,460,738 54,491,877 70,968,861 النقد وما في حكمه في بداوة الفترة

 النقد وما في حكمه في نااوة الفترة
111,661,764 43,489,307 155,151,071 

    المعامالت غير النقدوة:
 568,618 (1,215,470) 1,784,088 المتاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة لإلستةما ات 

 (76,363) (76,363) - اسووات ارجمة امالت اجنبية
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 أرقام المقارنة -20

عرض التصاااانيف الى ال ةإال أنه ال ووجد اأوير إلااد .مع ارض الساااانة الحالية ليتواف أايد ابووب بعض أ قام الساااانة السااااابقة 

 .لموجزةااألولية الكلي للقوائم المالية 

 

 احداث الحقة -21

 م2020ماوو  8)"المرسوم"( بتا وق  189، أصد ت منسسة النقد العربي السعودي مرسوم  قم 19-جائحة كوفيدل استجابة

لجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودوة. من بين األمو  األخرل المتعلقة بقءاع التأمين، ووجه المرسوم جميع شركات 

تمدود فترة صالحية جميع ووائ  التأمين الى السيا ات القائمة للبيع بالتجزئة لمدة شارون باإليافة إلى اوفير اغءية التأمين ل

إيافية لمدة شارون لجميع ووائ  سيا ات التجزئة الجدودة المكتوبة في غضون شار واحد من ه ا المرسوم والسماح لشركات 

ارل اإلدا ة ان متءلبات المرسوم الومكن اسووتاا ل لل األقساط. بسدادقيام المنمن اليه  التأمين بعدم إلغاء الوويقة في حالة ادم

 .لتتواف  مع ذللالموجزة  األوليةالمالية  القوائمتم اعدول و لم

 

 ةالموجزاألولية إعتماد القوائم المالية   -22

 . هـ1443  بيع األول 25 المواف  م2021 نوفمبر 1 الموجزة بتا وقاألولية إاتمد مجلس اإلدا ة القوائم المالية 
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