
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني 
 ( شركة مساهمة سعودية )

 
 المعلومات المالية األولية الموجزة 

 ( مدققة)غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  تسعة لفترتي الثالثة وال
 األولية الموجزة المعلومات المالية حول  وتقرير فحص 

 
  



 للتأمين التعاوني شركة الصقر  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  تسعة لفترتي الثالثة وال

 

 ة حصف فهرس 

  

 1 الموجزة   المعلومات المالية األولية حول تقرير فحص 

  

 2 الموجزة قائمة المركز المالي األولية 

  

 3 األولية الموجزة قائمة الدخل 

  

 4 األولية الموجزة قائمة الدخل الشامل 

  

 5 األولية الموجزة الملكية  حقوق قائمة التغيرات في 

  

 6 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  

 47 - 7 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
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 شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة قائمة المركز المالي األولية  

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( يع المبالغ ب )جم

 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  
 (مدققة)  ( مدققة)غير  إيضاح  

     الموجودات 
 343,337,078  245,250,579 5 نقد وما في حكمه 

 63,838,511  88,600,634 7 ، صافي أقساط وأرصدة تأمين مدينة 
 18,949,044  23,532,396 8 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

 26,901,755  30,425,910 8 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 
 12,002,373  8,912,368 8 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 9,025,462  10,934,008  وثائق تأمين مؤجلة  تكاليف إقتناء
     : اتإستثمار

 100,464,703  91,877,466 9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 44,085,244  59,516,740 9 ات متاحة للبيع إستثمار

 ً  22,213,192  35,376,792  أخرى موجوداتو مصاريف مدفوعة مقدما
 86,250,000  86,250,000 6 ع طويلة األجل ائود

 3,983,519  4,573,277  ممتلكات ومعدات 

 1,862,987  4,933,146  موجودات غير ملموسة 

 25,513,750  25,513,750 10 شهرة

 40,000,000  40,000,000 11 وديعة نظامية 

 5,573,503  5,798,262 11 ن وديعة نظامية ع مستحقةإيرادات 

 804,001,121  761,495,328  مجموع الموجودات  

     

     المطلوبات 

 7,791,663  5,656,629  دائنون 
 29,921,083  38,295,468  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 2,702,094  17,059,634  أرصدة إعادة تأمين دائنة 
 171,428,813  222,397,316 8 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 3,195,070  3,631,609  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 
 106,553,198  72,251,250 8 مطالبات قائمة 

 76,121,056  58,064,840 8 غير مبلغ عنها  متكبدةمطالبات 
 14,025,166  16,925,648 8 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 6,128,675  6,060,931 8 احتياطيات فنية أخرى
 1,123,750  1,123,750 12 إلى جهة ذات عالقة  مطلوب

 9,207,307  10,080,216  التزامات مزايا الموظفين 
 46,857,518  41,652,370 13 ة ستحقزكاة م

 5,573,503  5,798,262 11 أرباح مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
 370,743  370,349  توزيعات أرباح مستحقة  
 35,219,225  35,219,205  توزيعات فائض مستحقة 

 516,218,864  534,587,477  مجموع المطلوبات 

     

     الملكية حقوق 

 400,000,000  400,000,000 14 رأس المال 

 (122,571,875)  (191,659,079) 1 خسائر متراكمة 
 2,296,547  2,296,547   ات مزايا الموظفينقياس التزاماحتياطي إعادة 

 8,057,585  16,270,383  ات ستثماراحتياطي القيمة العادلة لل 

 287,782,257  226,907,851  الملكية مجموع حقوق 

 804,001,121  761,495,328  الملكية وحقوق المطلوبات  مجموع 
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 شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة قائمة الدخل األولية 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ ب 

 

 

 إيضاح 

لفترة الثالثة أشهر 
   المنتهية في

 2021سبتمبر  30

 لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 2020 سبتمبر 30

أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في 

 2021سبتمبر  30

أشهر    التسعةلفترة 
   المنتهية في

 2020 سبتمبر 30

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

      إيرادات 

 302,292,936 315,087,607 107,792,051 161,840,365 21 األقساط المكتتبةمجموع  
      :أقساط إعادة تأمين مسندة

 (32,534,838)  (31,043,933) (20,096,994) (23,105,070)  أجنبية -
 (2,335,337)  (731,695) (1,753,147) (408,288)   محلية  -
      : فائض الخسارة أقساط
 (15,867,487) (12,414,679) (7,088,561) (5,028,921)  أجنبية -
 (2,421,694)  (3,781,416) (943,424) (1,049,321)  محلية  -

 249,133,580 267,115,884 77,909,925 132,248,765  صافي األقساط المكتتبة 
      

  32,005,964  (50,968,503) 2,332,340 (74,322,019) 8 غير المكتسبةالتأمين التغيرات في أقساط  
غير  التأمين  حصة معيدي التأمين من أقساط  في  التغيرات  
  8,820,025  4,583,352 12,708,229 15,732,657 8 المكتسبة

 289,959,569 220,730,733 92,950,494 73,659,403  صافي األقساط المكتسبة
 

 
    

 4,564,865 3,382,625 1,933,250 1,085,757  عموالت إعادة تأمين 
 اإليرادات مجموع

 74,745,160 94,883,744 224,113,358 294,524,434 
      

      تكاليف ومصاريف االكتتاب
 (340,925,170) (282,126,619) (117,637,492) (83,286,727) 21 مجموع المطالبات المدفوعة 
 57,197,597 12,130,546 7,740,984 2,990,077  مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 (9,467,909) (13,750,483) (2,736,337) (4,899,732)  مطالبات المصاريف إدارة 

 (293,195,482) (283,746,556) (112,632,845) (85,196,382)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
      

  21,328,417  34,301,948 (12,647,308) 9,071,556 8 تغيرات في مطالبات قائمة ال
 (30,241,190)  3,524,155 6,323,543 (1,843,138) 8 قائمة الحصة معيدي التأمين من المطالبات  تغيرات فيال
 (9,559,112)  18,056,216 6,476,570 8,601,761 8 غير مبلغ عنها متكبدةتغيرات في مطالبات  ال

التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير 
  664,357  (3,090,005) 1,693,682 (1,442,318) 8 مبلغ عنها

 (311,003,010) (230,954,242) (110,786,358) (70,808,521) 8 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
      

 (17,874,454) (14,790,714) (5,837,978)  (4,898,848)  8 وثائق تأمين  اقتناءتكاليف 
 (1,841,338) (2,900,482)  711,068  (1,930,189)  8 تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال
 (1,372,006) 67,744  384,924   160,391  8 فنية أخرى  تغيرات في احتياطياتال

 (7,249,044)  (7,721,406) (1,569,117)  (3,578,578)   مصاريف اكتتاب أخرى 

 (339,339,852) (256,299,100) (117,097,461) (81,055,745)  ، بالصافيمجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
 االكتتابخسارة صافي 

 (6,310,585) (22,213,717) (32,185,742) (44,815,418) 
      

      إيرادات تشغيلية أخرى    / (مصاريف)
 (1,752,467)  (1,992,370) 2,831,889 594,238 7 ديون مشكوك في تحصيلها )مخصص( /عكس 

 (48,749,783)  (54,411,883) (16,190,511) (20,657,898)  مصاريف عمومية وإدارية 
  10,365,913  5,098,024 1,784,945 1,634,944  عمولةوإيرادات إستثمار 

للموجودات المالية بالقيمة العادلة  القيمة العادلة  التغيرات في  
  3,905,222  7,808,069 2,061,225 4,210,176 9 بالصافي –من خالل الربح أو الخسارة 

 353,892 7,049,837 912,146 1,597,313 9 متاحة للبيعمحققة من إستثمارات  أرباح 
 5,005,767 316,923 1,279,004 10,000  أخرى  إيرادات

 (30,871,456) (36,131,400) (7,321,302) (12,611,227)  ، بالصافي مصاريف تشغيلية أخرى مجموع
      

 (75,686,874) (68,317,142) (29,535,019) (18,921,812)  والزكاة  الفائض الخسارة للفترة قبل تخصيصإجمالي 
 (5,200,000) (770,062) (1,200,000) 1,729,938  مصروف الزكاة

 (80,886,874) (69,087,204) (30,735,019) (17,191,874)  إلى المساهمين ةإجمالي الخسارة للفترة العائد
      

 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 16 القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم

 
 

    

      ( باللاير السعودي للسهم)السهم خسارة 
 (2.02)  (1.73)  (0.77) (0.43) 16 السهم األساسي  خسارة

 (2.02)  (1.73)  (0.77) (0.43) 16 ض السهم المخف خسارة
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 شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة  األوليةالشامل قائمة الدخل 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ ب 

 

 

 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 2021مبر بتس 30

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30

أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في 

 2021مبر بتس 30

أشهر    التسعةلفترة 
 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30

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

 (80,886,874) (69,087,204) (30,735,019) (17,191,874)  إلى المساهمينالعائد   للفترةإجمالي الخسارة 
      

      : ىاآلخر ة الخسارة الشامل
 

تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في  سيتم إعادة بنود 
      فترات الحقة:  

      
 1,661,220 8,212,798 4,080,091 1,472,942  ات متاحة للبيعستثمارتغير في القيمة العادلة إلصافي ال
 للفترة  الشاملة الخسارة  مجموع

 (15,718,932) (26,654,928) (60,874,406) (79,225,654) 
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 شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة  األوليةالملكية حقوق  قائمة التغيرات في 

 2021  سبتمبر 30في   ة أشهر المنتهي التسعة  ةلفتر 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ ب )جميع 

 
 

  
 إيضاح

 
 رأس المال

احتياطي  
 خسائر متراكمة  نظامي 

احتياطي إعادة 
 اتالتزامقياس 
 الموظفين مزايا 

 احتياطي  
القيمة العادلة  

 المجموع   اتستثمارإلل

       

       

 287,782,257  8,057,585 2,296,547 ( 122,571,875) - 400,000,000 ( ة)مدقق 2021يناير   1في 

       

       الخسارة الشاملة للفترة  إجمالي 

 (69,087,204) - - (69,087,204) - - إجمالي خسارة الفترة العائد إلى المساهمين
 ات  ستثمارإل صافي التغير في القيمة العادلة 

 8,212,798 8,212,798 - - - - 9          متاحة للبيع                                 

 (60,874,406) 8,212,798  (69,087,204) - - الخسارة الشاملة للفترة  إجمالي

       

 226,907,851 16,270,383 2,296,547 (191,659,079) - 400,000,000 (ةمدقق غير ) 2021سبتمبر   30في 

       

       

 395,447,533 5,068,735 471,446 (57,434,850) 47,342,202 400,000,000 (ة)مدقق2020يناير  1في 

       

       الدخل الشامل للفترة )الخسارة(  إجمالي 

 (80,886,874) - - (80,886,874) - - العائد إلى المساهمين  الخسارة الشاملة للفترة إجمالي
 ات  ستثمارإل صافي التغير في القيمة العادلة 

 1,661,220 1,661,220 - - - - متاحة للبيع 

 (79,225,654) 1,661,220 - (80,886,874) - - )الخسارة( الدخل الشامل للفترة  إجمالي

       

 316,221,879 6,729,955  471,446  (138,321,724)  47,342,202 400,000,000 (ةمدققغير )2020سبتمبر  30في 
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 شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة  األولية قائمة التدفقات النقدية 

 2021سبتمبر   30في   ة أشهر المنتهي التسعة  ةلفتر 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ ب 

 

 إيضاح 

 أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في 

 2021سبتمبر  30
 (مدققةغير ) 

أشهر    التسعةلفترة 
 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30
 (غير مدققة) 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (75,686,874) (68,317,142)  الخسارة للفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  إجمالي 

    : تعديالت بنود غير نقدية
 836,243  578,179   ممتلكات ومعدات  استهالك

 470,436  462,360   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 1,854,501 1,679,829  مزايا الموظفين التزامات مخصص 

 (3,905,222) (7,808,069)  9 التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 (353,892) (7,049,837)  9 للبيع متاحةات  إستثمارمن   محقق)ربح(  خسارة

 1,752,467 1,992,370 7 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (32,005,964) 50,968,503 7 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 15,029,305 (26,754,493)  8 قساط وأرصدة تأمين مدينة، صافي أ

 (8,820,025) (4,583,352)  8 معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبةحصة 

 30,241,190 (3,524,155)  8 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 (664,357)  3,090,005   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 1,717,954 (1,908,546)   تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 (10,658,109) (13,163,600)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 (393,324) (2,135,034)    دائنون

 (1,447,253)  8,374,385   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (790,667)  14,357,540    أرصدة إعادة تأمين دائنة 

 2,399,964  436,539   مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير 

 (19,503,417) (34,301,948)  8 مطالبات قائمة 

 9,559,112 (18,056,216)  8 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 1,841,338 2,900,482 8 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 1,372,006 (67,744) 8 احتياطيات فنية أخرى 

 (1,289,734) (806,920)  مدفوعةالتزامات مزايا موظفين 

 702,271 224,759  أرباح مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 - (5,975,210)  زكاة مدفوعة

 - (20)  الفائض المستحق  توزيع

 (87,742,051) (109,387,335)  التشغيلية األنشطةالمستخدم في صافي النقد 

    ية ستثمار ال  األنشطةالتدفقات النقدية من 

 (50,000,000) -  ودائع قصيرة األجل  ربط

 120,130,556 -  ودائع قصيرة األجل فيتسييل 

 (702,271) (224,759)  إيرادات مستحقة عن وديعة نظامية

 (426,697) (1,167,937)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (595,500) (3,532,519)  موجودات غير ملموسة   إضافات إلى

 (32,664,378) (34,929,142)  ات متاحة للبيع إستثمارشراء  

 (136,854) (2,171,620)  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات شراء  

 1,453,909 18,566,926  الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المتحصل من استبعاد

 31,513,767 34,760,281  المتحصل من استبعاد إستثمارات متاحة للبيع

 80,000,000 - 9 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق المتحصل من استبعاد إستثمارات  

 148,572,532 11,301,230  ية ستثمارال صافي النقد الناتج من األنشطة 

    التمويلية  األنشطةالتدفقات النقدية من 

 - (394)  توزيعات مدفوعة 

 60,830,481 (98,086,499)  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 255,104,408 343,337,078  نقد وما في حكمه، بداية الفترة 

 315,934,889 245,250,579  نقد وما في حكمه، نهاية الفترة

    :غير نقديةمعلومات إضافية 

 1,661,220 8,212,798  ات المتاحة للبيعستثمارل لالقيمة العادلة    في احتياطي تغيرصافي ال

 26,131 -  تسوية فائض التوزيع المستحق مقابل أقساط التأمين المدينة المستحقة لحاملي وثائق التامين

 582,600 -  مساهم ال تسوية قسط مستحق من مساهم من خالل اإليجار المستحق إلى 

 1,825,000 -  القائمة من خالل المطالبات  مساهمتسوية قسط مستحق من 
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هي شـركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية  "(  الشركة )" إن شركة الصقر للتأمين التعاوني  
لت بتاريخ   ب السجـل التجاري رقم  (  م2008فبراير    4الموافق  )هـ  1429محرم    26وُسج ِّ ل    1010243765بُِّموجِّ والذي ُعد ِّ

ُرخصت الشركة لمزاولة  .  (م2008مارس    30الموافق  )هـ  1429ربيع األول    22بتاريخ    2051036871رقم    إلىالحقًا  
الملكي رقم م  للمرسوم  التعاوني وفقًا  التأمين  السعودية حسب مبادئ  العربية  بالمملكة  التعاوني  التأمين  الصادر    60/أعمال 

رمضان   16الصادر بتاريخ  233، وقرار مجلس الوزراء رقم (م2006أكتوبر  11الموافق )هـ 1427رمضان  18بتاريخ 
المسجل  إن عنوان(.  م2006أكتوبر    9الموافق  )هـ  1427 العربية  ،  32241  الدمام  ،3501ب  .هو ص   الشركة  المملكة 

 . السعودية

يتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال وذلك وفقًا لنظام مراقبة  
ربيع األول   23ملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية. حصلت الشركة، بتاريخ شركات التأمين التعاوني )"النظام"( في الم

م(، على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( لمزاولة أعمال التأمين 2008مارس  31هـ )الموافق 1429
التأمين السعودية    وإعادة  العربية  المملكة  التأمين  (  13/20083/  ن   -م  - ت) رقم  العام والصحي في  الشركة عمليات  بدأت 

حصلت    (، 2015يونيو    28  )الموافق   هـ   1436رمضان    11وفي    .م( 2009يناير    1  هـ )الموافق   1430محرم    4  بتاريخ
 .  الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي إللغاء ترخيص إعادة التأمين

مليون لاير سعودي لفترتي    69.1مليون لاير سعودي و  17.2المساهمين بقيمة  تكبدت الشركة إجمالي خسائر منسوبة إلى  
، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  ، على التوالي، وكما بذلك التاريخ2021سبتمبر    30الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  

صافي التدفقات  إلى، فإن    ة اإلضاف ب   من رأس مال الشركة حتى ذلك التاريخ.  ٪47.9مليون لاير سعودي بما يعادل    191.7
التشغيلية   لألنشطة  السالبة  بلغتالنقدية  ال  109.4  للشركة  لفترة  في    تسعةمليون لاير سعودي  المنتهية   سبتمبر  30أشهر 

إلى  م2021 للشركة  المالءة المالية  التاريخ  ٪102.9، وانخفض هامش  بلغ هامش  2020ديسمبر    31بتاريخ  )  في ذلك   ،
. تتطلب هذه الشروط من الشركة اتخاذ إجراءات معينة لمعالجة عدم التأكد بقدرتها على االستمرار  (٪178.9 المالءة المالية 

 كشركة مستمرة.  

، وطبقا للنتائج 2021، حتى الربع األول من عام بصفة أساسية للنتائج السلبية لقطاع التأمين الطبي الخسائر المتراكمة  ترجع
. قامت اإلدارة بوضع وتطبيق مقاييس مختلفة لتحسين األداء، تشمل من بين أمور أخرى، استراتيجيات  المركبات الحالية لقطاع  

 تسعير أفضل، وتنوع في المحفظة التأمينية، وإدخال مزايا جديدة مع إستبدال الطرف المسؤول عن تسوية المطالبات الطبية. 
قد اقتربت من استحقاقها ومن المتوقع   2020لمكتتبة بأسعار أقل في عام وعالوة على ذلك، فإن وثائق قطاع التأمين الطبي ا

. تم تنفيذ بعض من تلك التدابير، متضمنه تنقيح التسعير، واالتفاقيات الجديدة مع  2021أن تنتهي صالحيتها في نهاية عام  
، 2021وخالل عام    2021اية عام  وكالء السيارات، واستبدال إداري الطرف الثالث للخدمات الطبية، حيث تم تنفيذهم بنه

في حين أن ما تبقي قيد التنفيذ. تتوقع اإلدارة بأن نتائج هذه التدابير سوف تبدأ تدريجياَ بالتأثير اإليجابي على النتائج المالية 
مليون لاير    8.6للشركة. وكاتجاه لذلك، كما يتضح من النتائج اإليجابية لالكتتابات في القطاع الطبي )بلغت إيرادات االكتتاب  

(، على التوالي، مقارنة بخسائر  2021مليون لاير سعودي وذلك بالربع الثاني والربع الالحق )الربع الثالث لعام    10سعودي و
( والتحسينات الهامة في معدل الخسائر بالقطاع الطبي  2021مليون لاير سعودي بالربع األول لعام    33.5االكتتاب بقيمة  

، ومن المتوقع ان تستمر بشرط تحقق التوقعات األساسية لألعمال والظروف  2021بالربع الثالث لعام    للربع الثاني والالحق 
،  2021االقتصادية. تدهورت نسبة صافي االكتتاب ونسبة الخسائر بقطاع المركبات للربع الثاني والالحق بالربع الثالث لعام  

. إن خسائر االكتتاب لقطاع المركبات تعد حالة  2021بع الثالث لعام  كما ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة بشكل كبير خالل الر
، وكذلك من خالل تعديل  2020مؤقتة ومن المتوقع أن تتعافي بمجرد انتهاء صالحية الوثائق المكتتبة بأسعار أقل في عام  

بي بعد تنقيح األسعار. باإلضافة إلى،  تنوع المحفظة التأمينية مع الزيادة التدريجية في إجمالي األقساط المكتتبة من القطاع الط
ستستمر اإلدارة في مراقبة  بناَء على توقعات اإلدارة، ستحتفظ الشركة بااللتزام بمتطلبات المالءة المالية حتى نهاية السنة.  

لها،  واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وتعديل خطة عم  لجميع قطاعات التشغيل  مؤشرات األداء وظروف السوق السائدة
 .   إذا لزم األمر

للشركة، تعتقد اإلدارة أن   المعتمدة  العمل  إلى خطة  بها واستناداً  الخاص  تقييًما الفتراض مبدأ االستمرارية  أجرت اإلدارة 
الشركة ستكون قادرة على مواصلة عملياتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل االثني عشر شهًرا القادمة. وبناًء على  

االستمرارية    مبدأويظل    لألعمال،تعتقد اإلدارة أن عمليات الشركة سوف تستمر في المستقبل المنظور وفقًا للمسار العادي  ذلك،  
 مناسبًا. األولية الموجزة المستخدم في إعداد هذه المعلومات المالية 
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 )تتمة(   القانوني واألنشطة الرئيسية  الهيكل -  معلومات عامة  -1

(، وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار القوائم المالية السنوية  2021مارس    28هـ )الموافق  1442شعبان    15بتاريخ  
المنتهية في   السنة  العادية  2020ديسمبر    31للشركة عن  العامة  الجمعية  باجتماع  الشركة  يوافق مساهمو  لم  ذلك،  ، ومع 

( على تلك القوائم المالية السنوية. كما لم يوافق عليها مساهمو  2021يونيو    17هـ )الموافق  1442ذو القعدة    7المنتعقد بتاريخ  
تلك   تعمل على الحصول على  الموجزة. إن اإلدارة مازالت  المالية األولية  المعلومات  بتاريخ اصدار هذه  الشركة كما هو 

ئم المالية السنوية في السنة المنتهية في  الموافقات من مساهمو الشركة، حيث انه من المتوقع الحصول عليها قبل اصدار القوا
 .2021ديسمبر  31

هـ، قامت شركة الصقر الوطنية للتأمين )دبي(، أحد مساهمو الشركة برفع دعوى  2021سبتمبر    30الحقاً للفترة المنتهية في  
ن في هذا الصدد. حيث  قضائية ضد الشركة في الدائرة التجارية لمحكمة جدة التجارية، ومع ذلك، لم تعقد أي جلسة حتى اآل

يونيو   17طالب المدعي بإجبار المدعي عليه إلبطال وإلغاء قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ  
. تعتقد اإلدارة بأن هذه األمور بين المدعي والمدعي عليه سوف يتم حلها ودياً، وأن هذه الدعوى لن يكون لها تأثير 2021

أو وضعها المالي اعتبارا   2021ستمبر    30ة أو نتائحها المالية لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  على الشرك
 من ذلك التاريخ وانه سوف يتم االنسحاب منها.   

 47,3(، قرر مجلس إدارة الشركة إستخدام اإلحتياطي النظامي البالغ 2020يوليو  20هـ )الموافق 1442ذو القعدة  29في 
(،  2020سبتمبر    17هـ )الموافق  1442محرم    29مليون لاير سعودي إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة. في  

حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بإستخدام االحتياطي النظامي إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. وافق  
(، 2020أكتوبر    27  )الموافقهـ  1442ربيع األول    10منية العادية المنعقد في  المساهمون بالشركة، في اجتماع الجمعية العمو

كمة. انعكس أثر هذا التعديل على  اعلى توصية مجلس اإلجدارة باستخدام االحتياطي النظامي إلطفاء جزء من الخسائر المتر
 .2020ديسمبر  31اإلختياطي النظامي في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

  . فيما يليمنافذ البيع الموزعة في أرجاء المملكة العربية السعوديةالعديد من  ورئيسية  فروع    ثالثةتعمل الشركة من خالل  
 : للفروع الثالثة الرئيسيةالسجالت التجارية 

 رقم السجل التجاري  الموقع  اسم الفرع 

 2051036871 الدمام فرع اقليمي 
 4030182618 جدة  فرع اقليمي 

 1010243765 الرياض اقليمي فرع 

 
 أسس اإلعداد   -2

 لتزام قائمة اال  (أ)

دَّت   المعتمد "التقرير المالي األولي"   - (  34رقم )  للشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي   الموجزة   األولية المالية   المعلوماتأُعِّ
 .راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم الصادرة عنفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

والتدفقات    التأمينلعمليات  والتدفقات النقدية    والدخل الشامل   لمركز المالي والدخلاألولية الموجزة ل  القوائم   م عرض بياناتت 
، كمعلومات  األولية الموجزة  المالية   المعلومات( من  47( إلى )37في الصفحات من )  الواردة ،  المساهمينالنقدية لعمليات  

السعودي )"ساما"(.    لبنك المركزيمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية لل  ذلك امتثاالو  إضافيةمالية  
التنفيذية   الالئحة  المركزيوتتطلب  فصالً   للبنك  )"ساما"(  ً حواض  السعودي    واإليرادات والمطلوبات    الموجودات بين    ا

والدخل    لمركز المالي والدخلاألولية الموجزة لائم  وقفإن الوالمصاريف لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين؛ ومن ثمَّ  
أعاله،  النقدية    والتدفقات  الشامل إليها  ُمَشار  هو  كما  التأمين،  لعمليات  النقدية  والتدفقات  المساهمين  فقط    تعكسلعمليات 

 المعنية. والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات   الموجودات

ً وفقعلى مستوى الشركة  األولية الموجزة  المالية    المعلوماتعند إعداد   ( المعتمد في المملكة  34لمعيار المحاسبي الدولي رقم )  ا
التأمين مع    السعودية، العربية   ب يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات  الخاصة  يتم حذف األرصدة  تلك  المساهمين.  عمليات 

بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات ال والمعامالت   محاسبية المطبقة  المتداخلة، واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، 
بالنسبة للمعامالت واألحداث في الظروف المماثلة.  طبقًا لنظام التأمين السعودي،  موحدة  لعمليات التأمين وعمليات المساهمين  

وبالتالي تعرض المعلومات المالية لكل    تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات مستقلة لكل ٍ من عمليات التأمين وعمليات المساهمين
في  وعليه  منهم. تُقيَّد  النشاطين  هذين  من  أي  إلى  بوضوح  المنسوبة  والمصاريف  واإليرادات  والمطلوبات  األصول  فإن   ،

 يتم تحديد واعتماد أساس توزيع مصروفات العمليات المشتركة بواسطة اإلدارة ومجلس إدارة الشركة. الحسابات ذات العالقة.  
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 )تتمة( أسس اإلعداد   -2

)"ساما"( والنظام  البنك المركزي السعوديوفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني )"الالئحة"( الصادرة عن  
ر أن يتسلَّم المساهمون في الشركة نسبة   ٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين، فيما  90األساسي للشركة فإنه من المقرَّ

ل أي عجز ناشئ عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين10التأمين نسبة الـ  سيتسلَّم حاملو وثائق    كامال.  ٪ المتبقية. ويُحوَّ

 أسس القياس ( ب )

قياس التزامات مزايا    استثناءالمالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، ب   المعلومات تُعَدُّ  
 واإلستثمارات المتاحة للبيع.  لمالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات ا الموظفين

 أساس العرض ( ج)

إال أن األرصدة التالية يتم تصنيفها ستخدام التصنيف المتداول / غير المتداول.  إب للشركة  قائمة المركز المالي    لم يتم عرض 
صافي، مصاريف مدفوعة مقدماً    -بشكل عام كمتداولة: النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، أقساط وأرصدة تأمين مدينة  

ن  وموجودات أخرى، إستثمارات متاحة للبيع ، موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،ايرادات مستحقة ع
وديعة نظامية، دائنون، مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، أرصدة اعادة تأمين دائنة، مستحق إلى جهة ذات عالقة،   

واحتياطيات أقساط تأمين إضافية، واإلحتياطيات الفنية األخرى،  ،  والمطالبات المتكبَّدة غير المبلَّغ عنها  ، قائمةالالمطالبات  
يتم  . بينما  وتوزيعات فائض مستحقة  السعودي، توزيعات أرباح مستحقة   للبنك المركزيستحقة  إيراد عمولة م  وزكاة مستحقة،

والوديعة  وشهرة    وموجودات غير ملموسة  ممتلكات ومعدات تصنيف األرصدة التالية عادة كغير متداولة: ودائع طويلة األجل،  
أي التي تتضمن كل من جزء متداول وجزء غير  إن األرصدة ذات طبيعة متنوعة،    والتزامات مزايا الموظفين.النظامية  

متداول، تشمل حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة، وأقساط غير مكتسبة، وعمولة  
 إعادة تأمين غير مكتسبة. 

ركة في القوائم األولية الموجزة  إن إدراج معلومات منفصلة عن عمليات التأمين مع المعلومات المالية األولية الموجزة للش
للمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية باإلضافة إلى بعض اإليضاحات ذات الصلة بالمعلومات المالية يمثل  

 معلومات إضافية تكميلية كما هو مطلوب حسب الالئحة التنفيذية. 

ليَّة الُموَجزَ  ُن القوائم المالية األوَّ ة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية، لذا يجب أن تقرأ  ال تَتََضمَّ
 ً  .2020ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  جنبا

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( )د

المستخدمة  وعملة العرض  هذه المعلومات المالية األولية الموجزة باللاير السعودي الذي هو أيًضا العملة الوظيفية    تم عرض
 لدى الشركة. 

 الهامة  واالفتراضات المحاسبية  والتقديرات  األحكام( )هـ

تطبيق   التي تؤثر علىفتراضات إل تقديرات واالحكام، أل يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة من اإلدارة استخدام ا
اإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية  والسياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات،  

 عن هذه التقديرات. 

دارة في تطبيق السياسات المحاسبية  عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإل
  القوائم للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة على  

 . 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في وعن المالية السنوية كما في  
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 )تتمة( أسس اإلعداد   -2

 )تتمة(   الهامة واالفتراضات المحاسبية  والتقديرات  األحكام( )هـ

 "(على أنه وباء19  - تفشي فيروس كورونا )"كوفيد     ("WHO")، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020مارس    11في  
التعاون الخليجي بما في  وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس   إعترافاً بإنتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. 

 "( 19  -الفيروس )"كوفيد   اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات إلحتواء انتشار ذلك المملكة العربية السعودية.
نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية للتباعد اإلجتماعي، وفرضت  

 .وحظر التجول على مستوى الدولة  عمليات اإلغالق 

اإل  "(19  -)"كوفيد  نتشارإل  استجابة لألنشطة  تعطل  من  ذلك  على  يترتب  وما  السعودية  العربية  المملكة  جتماعية  في 
التدابير  و  ةستباقي اإل واتخذت سلسلة من اإلجراءات  بشكل إستباقي    هارها على عمليات اقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقييم أث واإل
 الوقائية لضمان: مليات والع

 حيث تعمل؛ و   األوسعصحة وسالمة موظفيها والمجتمع  -

 محمية ومحافظ على سالمتها. استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية  -

 المالية األولية الموجزة:   المعلوماتفيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه 

 "( 19 - )"كوفيد ( تأثير 1)

 طبي للقطاع ال  فنية  احتياطيات

تعتقد إدارة الشركة أن مبادرة الحكومة السعودية لتوفير رعاية صحية مجانية للمرضى المصابين والمشتبه بهم قد ساعدت  
شهدت الشركة    السعودية،نفذتها الحكومة    التي . خالل فترة اإلغالق وحظر التجول  مرغوب فيهفي الحد من أي تأثير غير  

)بشكل أساسي مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة( مما أدى إلى انخفاض    انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها
أخذت إدارة الشركة في االعتبار تأثير المطالبات    ،عليهو   والذي من الممكن أن يكون ناتجاً عن تأجيل العالج الطبي.  المطالبات

عند   2021  سبتمبر  30في  لية لعقود التأمين السارية كما  الطبية المؤجلة في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعادقية المستقب 
تعتقد اإلدارة أنه ال يلزم االحتفاظ بمطالبات متكبدة غير مبلغ عنها لوثائق التأمين   النتائج،. بناًء على  مطلوبات ختبار كفاية الإ

 : ال شيء(. 2020ديسمبر  31الطبي الصادرة إلثبات التأجيل المذكور أعاله )

 قطاع المركبات احتياطيات فنية ل 

إلى    2020مايو    8)"التعميم"( بتاريخ    189رقم  التعميم    البنك المركزي السعودي "ساما" ، أصدر 19  -استجابة لجائحة كوفيد  
جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة 

تأمين التجزئة على السيارات الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة    وثائق الحية جميع  ص
 بة في غضون شهر واحد من هذا التعميم. ت المركبات المكت على تأمين الجديدة الشهرين لجميع وثائق 

االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وقامت الشركة بتقييم مستقبلي ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير  
بالتعميم.    لمركبات لمدى كفاية احتياطيات المخاطر غير المنتهية فيما يتعلق بسياسات التجزئة الحالية ل بالنسبة  التي تأثرت 

التعميم أعاله، يتم احتساب إكتساب القسط على مدى فترة  صدرة بحسب م لوثائق تامين المركبات الجديدة المباعة بالتجزئة وال
شهًرا( يعتبر غير جوهري بحسب اإلدارة    14أثر إحتساب إكتساب القسط على مدى فترة التغطية )أي    إنشهًرا حيث    12

ق المركبات  وثائ . أخذت إدارة الشركة في اإلعتبار في تأثير  والفترات الالحقة   2021  سبتمبر  30وذلك للفترة المنتهية في  
ن بالتجزئة الحالية والجديدة المتأثرة بالتعميم في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمي 

تعتقد اإلدارة أنه ال يلزم االحتفاظ باحتياطي عجز  عند إختبار كفاية االلتزامات. نتيجة لذلك،    2021  سبتمبر  30السارية في  
مليون لاير  6,3:  2020ديسمبر  31) صدرةمال المركبات تأمين لوثائق 2021سبتمبر  30كما في اط تأمين إضافية لها أقس

سعودي(. 
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 )تتمة( أساس اإلعداد  -2

 )تتمة(   الهامة واالفتراضات المحاسبية  والتقديرات  األحكام( هـ)

 )تتمة(  "( 19 - )"كوفيد ( تأثير 1)

 ات والقروض والمدينين ستثماراإل - األصول المالية 

بإجراء  الشركة    قامت،  لمالية المصنفة كقروض وذمم مدينةات المحتفظ بها حتى االستحقاق والموجودات استثماربالنسبة لل
ً   تقييم في  انخفاض  ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود    ”( لتحديد19  -)"كوفيد  لسياستها المحاسبية بسبب وباء    وفقًا
مالية. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، أو أصول  أصل مالي أو مجموعة  قيمة  

ة التنظيم  ، واحتمال دخول المصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعاديون أو التأخر في سداد المدفوعاتالتخلف عن سداد الد
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ات ب ستثماراإل ات المتاحة للبيع وستثمارللبالنسبة  المالي األخرى، وما إلى ذلك.  

ات إلى أقل من التكلفة  ستثمارفي القيمة العادلة لهذه اإل  جوهري قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض  
قوع حالة  وات ألدوات حقوق الملكية و / أو  ستثمارفي قيمة اإل  المستمرإلى جانب العوامل النوعية األخرى مثل االنخفاض  

بناًء على هذه  تخلف عن السداد في   ثار  آ  يكن لهلم  "(  19  -)"كوفيد  وباء  تعتقد الشركة أن    التقييمات،حالة أدوات الدين. 
تواصل الشركة  .  2021  سبتمبر  30في    تينأشهر المنتهي   والتسعة  تي الثالثةلفترجوهرية على النتائج التي أبلغت عنها الشركة  

 كثب. مراقبة الوضع عن 

 المطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين ( 2)

المطالبات بموجب وثائق   الناشئة من  الوثائق  المستحقة لحاملي  المبالغ  تقدير  إلى حد كبير في  ينبغي استخدام حكم اإلدارة 
التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على اآلراء المختلفة وعدم  

االت جوهرية متباينة، ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد ينتج  التأكد والذي قد يكون متنوعا وله احتم
 عنها تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  

وبالتحديد، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المدرجة بتاريخ قائمة المركز المالي وللتكلفة  
متوقعة للمطالبات المتكبدة غير المدرجة بتاريخ قائمة المركز المالي. إن األساليب الرئيسية المتبعة من قبل اإلدارة  النهائية ال

في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات  
 المستقبلية. للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات 

يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قراراً قضائياً أو تحكيمياً، إن وجدت، لكل حالة على حدة. يقوم عادة خبراء تقدير الخسائر  
المستقلين بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات  

 والتي لم يتم اإلبالغ عنها، على أساس ربع سنوي.  المتكبدة

الشركة بشكل ربع سنوي تطور   تراقب  التامين.  قبل معيدي  السداد من  التخلف عن  لنزاعات مع احتمال  الشركة  تتعرض 
 النزاعات ومدى قوة معيدي التأمين.  

 انخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة والشهرة  ( 3)

للمبالغ غير القابلة للتحصيل من األقساط المدينة، إن وجدت، عندما يكون من غير المحتمل تحصيل كامل  يتم وضع تقدير  
المبلغ المدين طبقاً للشروط األصلية لوثيقة التأمين. يتم إعداد هذا التقدير لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية كالً على حدة. أما  

دها، فيتم تقييمها بشكل اجمالي ويتم تقدير مخصص لها وفقاً لفترة تأخر السداد  بالنسبة للمبالغ غير الجوهرية التي تأخر سدا
 والخبرة السابقة للشركة. 

يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من الشهرة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يدرها األصل.  
 يمة الدفترية، يتم تحميل الفرق كخسارة انخفاض في القيمة على قائمة الدخل. وفي حال كان المبلغ المستلم أقل من الق

 ات ستثمارانخفاض قيمة اإل ( 4)

تعامل الشركة اإلستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل  
ى انخفاض القيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" يتطلب  من تكلفتها أو في حالة وجود دليل موضوعي آخر عل

تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى، بما في ذلك التقلب الطبيعي في سعر السهم للستثمارات    ذلك،أحكاًما جوهرية. باإلضافة إلى  
 المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم للستثمارات غير المدرجة. 

 موسمية العمليات( )هـ

إن النتائج األولية قد ال تمثل حصة متناسبة من النتائج السنوية    لم تطرأ أي تغيرات موسمية تؤثر على عمليات التأمين للشركة.
بسبب التغيرات الدورية في األقساط وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 
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 السياسات المحاسبية الهامة   -3

تتوافق مع تلك    األولية الموجزةت المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية  إن السياسا 
 ما هو موضح أدناه:  استثناءب  2020ديسمبر  31نة المنتهية في المالية السنوية للس القوائم المستخدمة في إعداد 

    من قبل الشركة والتفسيرات غير المطبقة ، التعديالت الجديدة المعايير 1- 3

  -   4"األدوات المالية" )بما في ذلك التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -
 "عقود التأمين"( 

"األدوات المالية" والذي     -   9، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    2014في يوليو  
رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  محل  تصنيف    -   39سيحل  متطلبات  المعيار  يتضمن  والقياس.  االعتراف  المالية":  "األدوات 

والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في    ة متوقعالاالئتمان    خسائر إدخال نموذج  وقياسات جديدة للموجودات المالية، و
( منهجاً  9، ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )39معيار المحاسبة الدولي رقم  

ة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل  واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادل 
يتم قياس األصل المالي بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا تم استيفاء    الربح أو الخسارة. 

إضافة  ة من خالل الربح أو الخسارة.  شروط معينة. يتم قياس األصول التي ال تلبي أي من الفئات المذكورة أعاله بالقيمة العادل
أو   الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالي  استخدام خيار تصنيف األصل  للمنشأة  يمكن  األولي،  اإلعتراف  ذلك، وعند  إلى 
الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أوتخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. بالنسبة ألدوات حقوق  

التغييرات  الملكي  قابل لللغاء عرض  أيًضا إجراء اإلختيار بشكل غير  للمنشأة  يمكن  المتاجرة،  بها بغرض  المحتفظ  ة غير 
الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل األخر )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، بينما يتم االعتراف 

 . بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في  
القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك األداة في الدخل الشامل اآلخر، إال اذا كان إدراج  

يرات في مخاطر االئتمان بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو  تأثيرات التغي 
( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم  9في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  يعكس نموذج اإلنخفاض .الخسارة 

(، ليس من الضروري حصول  9(. وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )39استخدامها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
، تقوم المنشأة بحساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك  حدث ائتماني قبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك

الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر  
أكثر على    تتبعو  طرلمخا إدارة ا  تسارمما  مع  وطلتحا  محاسبة  تلباطمت   قفوا . تت االئتمان منذ االعتراف األولي قائماً  نهجاً 

 المبدأ.

"عقود التأمين"   4، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2016في سبتمبر 
لقادم لعقود  على شركات التأمين قبل نشر المعيار المحاسبي ا  9رقم  الدولي للتقاريرالمالية  تطبيق المعيار    أبعادالتي تتناول  

نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة، مع    يمنحالتأمين. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التغطية.  
. بينما 2023د التأمين أو  وحتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعق  9إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

التغطية للشركة أن تزيل من الربح أو الخسارة آثار بعض من عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تطبيق  يتيح نهج  
   معيار عقود التأمين الجديد.

. سيکون  4إن الشرکة مؤهلة وقد اختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب التعديالت علی المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
التفاعل مع    وذلك عندعلی المعلومات المالية للشرکة،  أثر، إلى حد ما كبير،    9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    لتطبيق

 . 9رقم ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  لذا فإنه  معيار عقود التأمين المقبل. 

حول القوائم المالية السنوية    1-3، راجع إيضاح  9رقم  ق المعيار الدولي للتقارير المالية  للحصول على تقييم تفصيلي ألثر تطبي 
 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -3

 )تتمة(  من قبل الشركة ، التعديالت والتفسيرات غير المطبقةالمعايير الجديدة 3-1

 "عقود التأمين"   17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

 

"عقود التأمين".    4، وسيحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2023يناير    1ينطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد  
"األدوات المالية". تتوقع الشركة تأثيًرا جوهريًا    9رقم  لمعيار الدولي للتقارير المالية  اإذا تم تطبيق    مبكرال  بالتطبيقيسمح  

الدخل  و  االولية الموجزة للمركز المالي   ائم وقالعلى  بدوره  الذي سيؤثر  والتأمين وإعادة التأمين  عمليات  على قياس وإفصاح  
 كل مبكر. هذا المعيار الجديد بش تطبيققررت الشركة عدم  . والدخل الشامل

راجع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية   ،17رقم  للحصول على تقييم تفصيلي ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  
 على النحو المذكور اعاله.  2020ديسمبر  31في 

 إدارة المخاطر  3-2

السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة ومخاطر  تعرضها أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر  
 .العمالت ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 

المالية   القوائمالموجزة جميع معلومات إدارة المخاطر المالية واإلفصاحات المطلوبة في  األولية ال تتضمن المعلومات المالية 
. لم  2020ديسمبر    31وبالتالي يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في    السنوية،

دارة مخاطر  إل  هاإدارة المخاطر منذ نهاية العام باستثناء أن الشركة قد عززت سياسات من سياسات  تكن هناك تغييرات في أي  
تغيرة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه مراجعة التركزات االئتمانية  المخاطر المتغيرة والم  لتواكباالئتمان  

 .في القطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم
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 المعلومات القطاعية  -4

الشركة بصفة    إدارةساس التقارير الداخلية حول قطاعات الشركة التي يراجعها مجلس  أيتم تحديد القطاعات التشغيلية على  
 دورية باعتبارهم متخذي القرار التشغيلي وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 . 2020ديسمبر    31منذ    ات ياس أرباح أو خسائر القطاعأو على أساس ق  ية القطاعالتقسيم  س  لم تكن هناك أي تغيرات على أس 

ُن النتائج القطاعية المصاريف العمومية واإلدارية ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها و عمولة  و  إستثمار  إيرادال تَتََضمَّ
األرباح  و  بالصافي الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل لموجودات المالية التي ي ل والتغيرات في القيمة العادلة

 األخرى.  يراداتواإلالمتاحة للبيع  اتستثمارإلاالمحققة من  )الخسائر(  /

ُن األصول القطاعية النقد وما في حكمه والودائع ألجل  والمصاريف    اتستثمارواإلوأقساط وأرصدة التأمين المدينة  ال تَتََضمَّ
مقدًما   والمعدات   والموجودات المدفوعة  والممتلكات  الملموسة   األخرى  غير  النظا  والموجودات  والوديعة  مية  والشهرة 

َجت ضمن  يعة النظاميةالمستحقة على الود يرادات واإل  غير الموزعة.  الموجوداتوعليه، فقد أُْدرِّ

ُن المطلوبات القطاعية والمطلوب  وأرصدة إعادة التأمين الدائنة  والمطلوبات األخرى    الدائنون والمصاريف المستحقة  ال تَتََضمَّ
وتوزيعات األرباح    أرباح مستحقة لمؤسسة النقد السعوديو  والزكاة المستحقة   التزامات مزايا الموظفينوإلى جهة ذات عالقة  

َجت ضمن المطلوبات غير الموزعة. وعليه، فقد وتوزيعات الفائض المستحقة المستحقة    أُْدرِّ

الموزعة   الموجودات والمطلوبات غير  تقرير لهذه  تقديم  يتم  القطاعات ذات    إلى ال  التشغيل في  القرار ورئيس قسم  صانع 
 الصلة، وتتم مراقبتها على أساس مركزي. 

 : وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التشغيلية التالية إلى، تنقسم الشركة دارةاإلألغراض 

 طبي  -
 مركبات  -
 ؛ و حوادثو  ممتلكات -
 ادخار حماية و -

ويتم تقييم أداء القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التي، في بعض الجوانب، تقاس بشكل مختلف عن األرباح أو الخسائر  
 المالية. في القوائم 

 

في حال نشأت معامالت بين القطاعات، يتم تحديد أسعار التحويل بين القطاعات على أسس تجارية بطريقة مماثلة للمعامالت  
ومصاريف ونتائج القطاعات فيما بعد تلك التحويالت بين القطاعات التشغيلية التي    إيرادات مع األطراف األخرى. ستتضمن  

 توى القوائم المالية للشركة. مس علىسيتم حينها استبعادها 

لشركة كما  اموجودات ومطلوبات    المفصح عنها لمجموعالمعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات  إن  
الثالثة    دخلها إيراداتها ومصاريفها وصافي    ومجموع ،  2020ديسمبر    31و  2021  سبتمبر  30في   أشهر    والتسعة لفترتي 

 : ليي  امكمبينة  ،2020 سبتمبر 30و 2021 سبتمبر 30المنتهيتين في 
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات        عمليات التأمين   

 المجموع المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( غير مدققة) 2021سبتمبر  30في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

        إيرادات 

 161,840,365 - 161,840,365 -  25,261,531   99,764,883   36,813,951  األقساط المكتتبةمجموع  

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 (23,105,070) - (23,105,070)  - (23,034,289)    -  (70,781)  أجنبية -

 (408,288)  - (408,288)  - (339,749)  (68,539)     -  محلية  -

        خسارةالفائض  أقساط

 (5,028,921)  - (5,028,921)  - (315,427)  (2,238,766)  (2,474,728)  أجنبية -

 (1,049,321)  - (1,049,321)  -  8,022  (588,609)  (468,734)  محلية  -

 132,248,765 -  132,248,765  -  1,580,088   96,868,969   33,799,708  صافي األقساط المكتتبة 

 (74,322,019) - (74,322,019)  - (16,359,606) (58,016,537)  54,124  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  15,732,657  -  15,732,657  -  15,702,015   5,665   24,977  غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

  73,659,403  -  73,659,403  -  922,497   38,858,097   33,878,809  صافي األقساط المكتسبة

  1,085,757  -  1,085,757  -  1,065,624   12,575   7,558  عموالت إعادة تأمين 

  74,745,160  -  74,745,160  -  1,988,121   38,870,672   33,886,367 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (83,286,727)  -  (83,286,727)  - (158,245)  (39,522,464) (43,606,018) مجموع المطالبات المدفوعة 

  2,990,077   -   2,990,077  -  59,050   830,923   2,100,104  التأمين من المطالبات المدفوعةحصة معيدي 

 (4,899,732)   -  (4,899,732)  -    -  (4,899,732)     -  مصاريف إدارة مطالبات 

 (85,196,382)   -  (85,196,382)  - (99,195)  (43,591,273)  (41,505,914)  المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

        

  9,071,556   -   9,071,556  -  517,000  (1,443,740)   9,998,296  قائمة تغيرات في مطالبات ال

 (1,843,138)   -  (1,843,138)  - (1,083,568)  (441,228)  (318,342)  القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

  8,601,761   -   8,601,761  - (2,089,892)  (3,209,944)   13,901,597  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاتغيرات في  ال

 (1,442,318)   -  (1,442,318)  -  1,907,749   424,316  (3,774,383)  متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (70,808,521)   -  (70,808,521)  - (847,906)  (48,261,869)  (21,698,746)   والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

        

 (4,898,848)   -  (4,898,848)  - (777,950)  (1,970,024)  (2,150,874)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 (1,930,189)   -  (1,930,189)  - (350,654)  (2,096,456)   516,921  تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

  160,391   -   160,391  - (224,493)   9,275   375,609  تغيرات في احتياطيات فنية أخرى ال

 (3,578,578)   -  (3,578,578)  - (95,039)  (2,587,358)  (896,181)  مصاريف اكتتاب أخرى 

 (81,055,745)   -  (81,055,745)  - (2,296,042)  (54,906,432)  (23,853,271)  ، صافي االكتتابمجموع تكاليف ومصاريف 

 (6,310,585)   -  (6,310,585)  - (307,921)  (16,035,760)   10,033,096  صافي دخل االكتتاب

  )يتبع( 
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

   عمليات التأمين   

 المجموع عمليات المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( تتمة) - (غير مدققة) 2021سبتمبر  30في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

        إيرادات تشغيلية أخرى ( مصاريف)

 594,238 - 594,238     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عكس 

 (20,657,898) (514,844) (20,143,054)      مصاريف عمومية وإدارية 

  1,634,944  1,136,610  498,334      ات   إستثمار إيرادات عمولة و

من خالل الربح أو    للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة
  4,210,176  4,276,485   (66,309)      صافي –لخسارة ا

  1,597,313     575,799 1,021,514        ات متاحة للبيعإستثمار من محقق   ربح

  10,000  - 10,000     إيرادات أخرى  

 (12,611,227) 5,474,050 (18,085,277)     صافي، مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 (18,921,812)   5,474,050  (24,395,862)      للفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  )خسارة( دخل إجمالي

 - - -     لعمليات التأمين  المحول الفائض

 (18,921,812)   5,474,050  (24,395,862)      للفترة قبل الزكاة  الدخل إجمالي

  1,729,938   1,729,938     -      مصروف الزكاة

 (17,191,874)   7,203,988  (24,395,862)      العائد للمساهمين الفترة ( / دخلخسارة) إجمالي
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات عمليات التأمين  

 المجموع  المساهمين المجموع  حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات  طبي 

        ( غير مدققة) 2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        إيرادات 

 107,792,051 - 107,792,051 - 23,291,936  18,156,516   66,343,599  األقساط المكتتبةمجموع  

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 (20,096,994) - (20,096,994) - (20,068,693)    -  (28,301)  أجنبية -

 (1,753,147)  - (1,753,147)  - (1,678,048)  (75,099)     -  محلية  -

        خسارةالفائض  أقساط

 (7,088,561) - (7,088,561) - (204,722)  (1,857,789)  (5,026,050) أجنبية -

 (943,424)  - (943,424)  - (61,712)  (226,407)  (655,305)  محلية  -

 77,909,925 - 77,909,925 - 1,278,761 15,997,221  60,633,943 صافي األقساط المكتتبة

  2,332,340  -  2,332,340  - (12,817,365)  12,762,772   2,386,933  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  12,708,229  -  12,708,229  -  12,713,915  (19,458)   13,772  غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

 92,950,494 - 92,950,494 - 1,175,311 28,740,535 63,034,648 صافي األقساط المكتسبة 

 1,933,250 - 1,933,250 - 1,919,099 18,912  (4,761)  عموالت إعادة تأمين 

 94,883,744 - 94,883,744 - 3,094,410  28,759,447 63,029,887 مجموع اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (117,637,492)  - (117,637,492)  - (698,679) (16,504,127) (100,434,686) مجموع المطالبات المدفوعة 

  7,740,984  -  7,740,984  -  543,642   100,200   7,097,142  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (2,736,337) - (2,736,337) - - (6,625) (2,729,712) مصاريف إدارة مطالبات 

 (112,632,845) - (112,632,845)  - (155,037)  (16,410,552)  (96,067,256)  المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

 (12,647,308)  - (12,647,308)  - (5,660,800) (1,966,245)  (5,020,263)  قائمة تغيرات في مطالبات ال

  6,323,543  -  6,323,543  -  4,424,218   107,931   1,791,394  القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

  6,476,570  -  6,476,570  - (3,138,160)  (2,855,758)   12,470,488  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاتغيرات في  ال

  1,693,682  -  1,693,682  -  2,751,380  (28,882)  (1,028,816)  متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (110,786,358)  - (110,786,358)  - (1,778,399)  (21,153,506)  (87,854,453)    والمنافع األخرى المتكبدةصافي المطالبات 

 (5,837,978) - (5,837,978) - (820,816) (988,892)  (4,028,270)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 711,068 - 711,068 - (9,470) 4,407,921 (3,687,383) تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

 384,924 - 384,924 - (23,987) (65,618) 474,529 تغيرات في احتياطيات فنية أخرى ال

 (1,569,117) - (1,569,117) - (49,729) (260,471) (1,258,917) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (117,097,461) - (117,097,461) - (2,682,401) (18,060,566)  (96,354,494) ، صافياالكتتابمجموع تكاليف ومصاريف 

 (22,213,717) - (22,213,717) - 412,009 10,698,881  (33,324,607) دخل االكتتابصافي 

   )يتبع(
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

   التأمينعمليات   

 المجموع  عمليات المساهمين المجموع  حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات  طبي 

        ( تتمة) - (غير مدققة) 2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        إيرادات تشغيلية أخرى ( مصاريف)

 2,831,889 - 2,831,889     ديون مشكوك في تحصيلها  عكس

 (16,190,511) (783,916) (15,406,595)     مصاريف عمومية وإدارية 

 1,784,945 1,112,459 672,486     إيرادات عمولة وإستثمارات   

من خالل الربح أو    للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة
 2,061,225 1,733,100 328,125     صافي -لخسارة ا

 912,146 227,672 684,474        من إستثمارات متاحة للبيعمحقق   ربح

 1,279,004 - 1,279,004     إيرادات أخرى  

 (7,321,302) 2,289,315 (9,610,617)     صافي، مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 (29,535,019) 2,289,315 (31,824,334)     والزكاةالفترة قبل تخصيص الفائض دخل  )خسارة( / إجمالي

 - - -     العائد لعمليات التأمين الفائض

 (29,535,019) 2,289,315 (31,824,334)     الفترة قبل الزكاة دخل  إجمالي

 (1,200,000) (1,200,000) -     مصروف الزكاة

 (30,735,019) 1,089,315 (31,824,334)     العائد للمساهمين الفترةدخل )خسارة( /  إجمالي
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات  عمليات التأمين   

 المجموع المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( غير مدققة) 2021سبتمبر  30في  ةأشهر المنتهي التسعة ةلفتر

        إيرادات 

  315,087,607  -   315,087,607  -  35,768,183   194,705,425  84,613,999  األقساط المكتتبةمجموع  

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 (31,043,933)   -  (31,043,933)  - (30,840,575)    -  (203,358)  أجنبية -

 (731,695)   -  (731,695)  - (538,650)  (193,045)     -  محلية  -

        خسارةالفائض  أقساط

 (12,414,679)   -  (12,414,679)  - (804,473)  (3,518,075)  (8,092,131)  أجنبية -

 (3,781,416)   -  (3,781,416)  - (73,216)  (1,084,151)  (2,624,049)  محلية  -

  267,115,884  -   267,115,884  -  3,511,269   189,910,154  73,694,461  صافي األقساط المكتتبة 

 (50,968,503)   -  (50,968,503) - (5,211,208)  (89,751,275)   43,993,980  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  4,583,352   -   4,583,352  -  4,482,540  (4,898)   105,710  غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

  220,730,733  -   220,730,733  -  2,782,601   100,153,981  117,794,151  صافي األقساط المكتسبة

  3,382,625   -   3,382,625  -  3,326,924   39,589   16,112  عموالت إعادة تأمين 

  224,113,358  -   224,113,358  -  6,109,525   100,193,570  117,810,263 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (282,126,619)  -  (282,126,619)  - (1,214,084) (87,812,527)  (193,100,008) مجموع المطالبات المدفوعة 

  12,130,546   -   12,130,546  -  831,283   885,118   10,414,145  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (13,750,483)   -  (13,750,483)  -    -  (10,075,103)  (3,675,380)  مصاريف إدارة مطالبات 

 (283,746,556)  -  (283,746,556)  - (382,801)  (97,002,512)  (186,361,243) المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

        

  34,301,948   -   34,301,948  - (7,210,524)  (4,645,888)   46,158,360  قائمة تغيرات في مطالبات ال

  3,524,155   -   3,524,155  -  6,088,788   542,561  (3,107,194)  القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

  18,056,216   -   18,056,216  - (258,007)  (936,358)   19,250,581  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاتغيرات في  ال

 (3,090,005)   -  (3,090,005)  -  117,994  (1,182,496)  (2,025,503)  متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (230,954,242)  -  (230,954,242)  - (1,644,550)  (103,224,693)  (126,084,999)  والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

        

 (14,790,714)   -  (14,790,714)  - (2,805,342) (4,639,529)  (7,345,843)  وثائق تأمين  تكاليف إقتناء

 (2,900,482)   -  (2,900,482)  - (542,771)  (4,914,656)   2,556,945  تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

  67,744   -   67,744  - (980,672)   173,320   875,096  تغيرات في احتياطيات فنية أخرى ال

 (7,721,406)   -  (7,721,406)  - (256,943)  (4,829,767)  (2,634,696)  مصاريف اكتتاب أخرى 

 (256,299,100)  -  (256,299,100)  - (6,230,278)  (117,435,325)  (132,633,497) ، صافي االكتتابمجموع تكاليف ومصاريف 

 (32,185,742)   -  (32,185,742)  - (120,753)  (17,241,755)  (14,823,234)  االكتتاب خسارةصافي 

 )يتبع( 
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

   عمليات التأمين   

 المجموع عمليات المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( تتمة) -( مدققةغير ) 2021سبتمبر  30في  ةأشهر المنتهي التسعةلفترة 
        إيرادات تشغيلية أخرى ( مصاريف)

 (1,992,370)     -  (1,992,370)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 (54,411,883)  (1,510,661)  (52,901,222)      مصاريف عمومية وإدارية 

  5,098,024   3,761,986   1,336,038      ات   إستثمار إيرادات عمولة و

من خالل الربح أو    للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة
  7,808,069   12,637,447  (4,829,378)      صافي -لخسارة ا

  7,049,837   2,581,061   4,468,776         ات متاحة للبيعإستثمار من محقق   ربح

  316,923     -   316,923      إيرادات أخرى  

 (36,131,400)   17,469,833  (53,601,233)      صافي، مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 (68,317,142)   17,469,833  (85,786,975)      للفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  الدخل /)الخسارة(  إجمالي

 - - -     لعمليات التأمين  العائد الفائض

 (68,317,142)   17,469,833  (85,786,975)      للفترة قبل الزكاة الدخل /)الخسارة(  إجمالي

 (770,062)  (770,062)     -      مصروف الزكاة

 (69,087,204)   16,699,771  (85,786,975)      العائد للمساهمين)الخسارة( الدخل للفترة  إجمالي
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات  عمليات التأمين   

 المجموع المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( مدققةغير ) 2020سبتمبر  30في  ةأشهر المنتهي التسعة ةلفتر

        إيرادات 

 302,292,936 - 302,292,936 - 39,909,502 108,320,879 154,062,555  األقساط المكتتبةمجموع  

  -      أقساط إعادة تأمين مسندة

 (32,534,838)  - (32,534,838) - (32,457,450)  -  (77,388)  أجنبية -

 (2,335,337)  - (2,335,337)  - (2,132,999)  (202,338)  -  محلية  -

  -  -    خسارةالفائض  أقساط

 (15,867,487) - (15,867,487) - (669,898)  (2,273,450)  (12,924,139) أجنبية -

 (2,421,694)  - (2,421,694)  - (110,362)  (390,872)  (1,920,460)  محلية  -

 249,133,580 - 249,133,580 - 4,538,793 105,454,219 139,140,568 صافي األقساط المكتتبة 

  32,005,964  -  32,005,964  - (9,726,516)  (39,856,005) 81,588,485  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  8,820,025  -  8,820,025  -  8,947,467  (149,730)  22,288  غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

 289,959,569 - 289,959,569 - 3,759,744 65,448,484 220,751,341 صافي األقساط المكتسبة

 4,564,865 - 4,564,865 - 4,485,359 70,414  9,092  عموالت إعادة تأمين 

 294,524,434 - 294,524,434 - 8,245,103 65,518,898  220,760,433 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (340,925,170) - (340,925,170) - (38,236,321) (35,891,145) (266,797,704) مجموع المطالبات المدفوعة 

 57,197,597 - 57,197,597 - 37,734,237 229,792  19,233,568 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (9,467,909) - (9,467,909) -   - (51,617)  (9,416,292) مصاريف إدارة مطالبات 

 (293,195,482) - (293,195,482) - (502,084) (35,712,970) (256,980,428) المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

        

  21,328,417  -  21,328,417  -  30,649,137   2,343,954  (11,664,674)  قائمة تغيرات في مطالبات ال

 (30,241,190)  - (30,241,190)  - (32,088,022)   823,834   1,022,998  القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

 (9,559,112)  - (9,559,112)  - (1,473,746)  (9,491,306)   1,405,940  عنهامطالبات متكبدة غير مبلغ تغيرات في  ال

  664,357  -  664,357  -  780,347     -  (115,990)  متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (311,003,010) - (311,003,010) - (2,634,368)  (42,036,488)  (266,332,154)  والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

        

 (17,874,454) - (17,874,454) - (2,212,697) (2,426,268)  (13,235,489)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 (1,841,338) - (1,841,338) - 66,482 (4,215,893) 2,308,073 تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

 (1,372,006) - (1,372,006) - (275,838) (754,231) (341,937) تغيرات في احتياطيات فنية أخرى ال

 (7,249,044) - (7,249,044) - (272,317) (1,620,415) (5,356,312) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (339,339,852) - (339,339,852) - (5,328,738) (51,053,295)  ( (282,957,819  ، صافي االكتتابمجموع تكاليف ومصاريف 

 (44,815,418) - (44,815,418) - 2,916,365  14,465,603  (62,197,386) االكتتاب )خسارة( دخل صافي 
 

 )يتبع( 
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

   عمليات التأمين   

 المجموع عمليات المساهمين  المجموع حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي  

        ( تتمة) -( مدققةغير ) 2020سبتمبر  30في  ةأشهر المنتهي التسعةلفترة 

        إيرادات تشغيلية أخرى ( مصاريف)

 (1,752,467) - (1,752,467)     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 (48,749,783) (1,728,217) (47,021,566)     مصاريف عمومية وإدارية 

 10,365,913 6,178,458 4,187,455     ات   إستثمار إيرادات عمولة و

من خالل الربح أو    للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة
 3,905,222 3,005,222 900,000     صافي -لخسارة ا

 353,892 892,233 (538,341)        ات متاحة للبيعإستثمار من محقق   ربح

 5,005,767 - 5,005,767     إيرادات أخرى  

 (30,871,456) 8,347,696 (39,219,152)     صافي، مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 (75,686,874) 8,347,696 (84,034,570)     الفائض والزكاة للفترة قبل تخصيص  الدخل /)الخسارة(  إجمالي

 - - -     لعمليات التأمين  العائد الفائض

 (75,686,874) 8,347,696 (84,034,570)     للفترة قبل الزكاة الدخل /)الخسارة(  إجمالي

 (5,200,000) (5,200,000)      مصروف الزكاة

 (80,886,874) 3,147,696 (84,034,570)     العائد للمساهمين الدخل للفترة  /)الخسارة(  إجمالي
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات  عمليات التأمين  

 المجموع  المساهمين  المجموع حماية وادخار  ممتلكات وحوادث  مركبات  طبي  

 
        ( غير مدققة)2021سبتمبر  30

        

 الموجودات
        

  23,532,396  -  23,532,396  -  23,279,465   118,683   134,248  حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

  30,425,910  -  30,425,910  -  26,373,669   1,427,061   2,625,180  قائمة حصة معيدي التأمين من مطالبات 

  8,912,368  -  8,912,368  -  8,871,239  (1,073,429)   1,114,558  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  10,934,008  -  10,934,008  -  2,888,885   5,362,489   2,682,634  تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 73,804,682 -  73,804,682  -  61,413,258   5,834,804   6,556,620  قطاعية موجودات

 687,690,646 361,523,973 326,166,673     غير موزعةموجودات 

 761,495,328 361,523,973 399,971,355     موجودات المجموع 

        

          المطلوبات

  222,397,316  -  222,397,316  -  26,089,394  141,833,342  54,474,580  غير مكتسبةتأمين أقساط 

  3,631,609  -  3,631,609  -  3,585,721   23,737   22,151 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  72,251,250  -  72,251,250  -  32,731,774   8,340,801   31,178,675  قائمة مطالبات 

  58,064,840  -  58,064,840  -  10,139,879   14,841,190   33,083,771  متكبدة غير مبلغ عنهامطالبات  

  16,925,648  -  16,925,648  -  1,376,161   11,230,693   4,318,794  احتياطيات أقساط تأمين إضافية

  6,060,931  -  6,060,931  -  2,097,963   3,026,874   936,094  احتياطيات فنية أخرى 

  379,331,594  -  379,331,594  -  76,020,892  179,296,637  124,014,065 مطلوبات قطاعية

 382,163,734 271,613,806 110,549,928     غير موزعة ملكيةال وحقوق  مطلوبات ال

 761,495,328 271,613,806 489,881,522     ملكيةالوحقوق  مجموع المطلوبات
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

  عمليات عمليات التأمين   

 المجموع  المساهمين المجموع  حماية وادخار وحوادث  ممتلكات مركبات طبي 

 
        ( مدققة)2020 ديسمبر 31

        

        الموجودات 

 18,949,044 - 18,949,044 -  18,796,925  123,581 28,538 تأمين غير مكتسبةحصة معيدي التأمين من أقساط 

 26,901,755 -  26,901,755 -  20,284,881  884,500 5,732,374 قائمة حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 12,002,373 -  12,002,373 -  8,753,245  109,067 3,140,061 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 9,025,462 -  9,025,462 -  1,935,805  1,695,533 5,394,124 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 66,878,634 - 66,878,634 -  49,770,856  2,812,681 14,295,097 قطاعية موجودات

 737,122,487 445,285,314 291,837,173     غير موزعةموجودات 

 804,001,121 445,285,314 358,715,807     موجودات المجموع  

        

          المطلوبات

 171,428,813 -  171,428,813 - 20,878,186 52,082,067 98,468,560 غير مكتسبةتأمين أقساط 

 3,195,070 -  3,195,070 -  3,165,645  24,716 4,709 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 106,553,198 -  106,553,198 -  25,521,250  3,694,913 77,337,035 قائمة مطالبات 

 76,121,056 -  76,121,056 -  9,881,872  13,904,832 52,334,352 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 14,025,166 -  14,025,166 -  833,390  6,316,037 6,875,739 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 6,128,675 -  6,128,675 -  1,117,291  3,200,194 1,811,190 احتياطيات فنية أخرى 

 377,451,978 - 377,451,978 -  61,397,634  79,222,759 236,831,585 مطلوبات قطاعية

 426,549,143 341,785,821 84,763,322     غير موزعة ملكيةال وحقوق  مطلوبات ال

 804,001,121 341,785,821 462,215,300       مجموع المطلوبات
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

 التصنيف  - مجموع األقساط المكتتبة  1- 4

 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في المنتهية الثالثة أشهر لفترة  

 المجموع  حماية وادخار  ممتلكات وحوادث  مركبات  طبي  

      

  30,895,307  -   21,994,372   2,612,926   6,288,009  شركات كبيرة 

  11,127,987   -   2,653,074   2,146,697   6,328,216  متوسطة شركات 

  18,591,188   -   467,994   1,366,796   16,756,398  منشآت صغيرة 

  5,704,329   -   34,500   66,590   5,603,239  منشآت متناهية الصغر 

  95,521,554   -   111,591   93,571,874   1,838,089  أفراد 

  36,813,951   99,764,883   25,261,531   -  161,840,365  

      

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 المجموع  حماية وادخار ممتلكات وحوادث  مركبات طبي 

      
  29,967,699    -   20,746,820   1,948,911   7,271,968  شركات كبيرة 

  27,605,616    -   636,374   2,224,707   24,744,535 متوسطة شركات 

  26,182,863    -   614,949   691,016   24,876,898 منشآت صغيرة 

  9,734,831     -   77,021   222,013   9,435,797  منشآت متناهية الصغر 

  14,301,042    -   1,216,772   13,069,869  14,401  أفراد 

 66,343,599  18,156,516   23,291,936   -    107,792,051  
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 ( تتمة)المعلومات القطاعية  -4

 )تتمة(  التصنيف  –مجموع األقساط المكتتبة  1- 4

 
      

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30في المنتهية أشهر  التسعةلفترة  

 المجموع  حماية وادخار  ممتلكات وحوادث  مركبات  طبي  

      
  53,850,126   -   26,450,709  12,974,579   14,424,838 شركات كبيرة 

  29,738,359   -   6,615,052   7,973,073   15,150,234  متوسطة شركات 

  43,916,156   -   2,114,139   5,472,839   36,329,178  منشآت صغيرة 

  16,561,740   -   48,698   353,246   16,159,796  منشآت متناهية الصغر 

  171,021,226  -   539,585   167,931,688  2,549,953  أفراد 

 84,613,999  194,705,425   35,768,183   -  315,087,607  

 

      

 )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة  

 المجموع  حماية وادخار ممتلكات وحوادث  مركبات طبي 

      
 57,888,569    -  32,791,063 8,081,110 17,016,396 شركات كبيرة 

 49,192,432    -  1,309,160 8,175,974 39,707,298 متوسطة شركات 

 68,407,729    -  2,721,939 3,883,010 61,802,780 منشآت صغيرة 

 34,433,012    -  418,118 577,196 33,437,698 منشآت متناهية الصغر 

 92,371,194    -   2,669,222   87,603,589  2,098,383  أفراد 

 154,062,555 108,320,879 39,909,502  -    302,292,936 
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 النقد وما حكمه   -5

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 

 2021 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 2020ديسمبر  31

 (مدققة)

 2021 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 2020ديسمبر  31

 (مدققة)
     

 - - 31,930 42,000 نقد في الصندوق 

 333,635 148,821 26,468,936 35,869,547 حسابات جارية  -نقد لدى البنوك 

 48,750,000 - - - ودائع ألجل 

 144,723,538 96,442,959 123,029,039 112,747,252 صندوق سوق المال 

 148,658,799 149,529,905 96,591,780 193,807,173 

     

 والوحدات في صناديق سوق المال مع أطراف لديها تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.بنوك اللدى  النقد إيداعيتم 

 الودائع طويلة األجل  -6

  ات استحقاق أصلية أكثر من سنة من تاريخ اإليداع وتحقق إيرادوالتي لها فترة  ك  وبن اللدى  المودعة  األجل    طويلهالودائع    تمثل
 سنوياً. ( ٪2.90٪ إلى 2.70: 2020ديسمبر  31٪ )2.90٪ إلى 2.85 عموالت بمعدل 

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة، بالصافي -7

 
 2021 سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 

 ( مدققة )
    

 68,918,023  115,729,504 حاملو وثائق التأمين

 11,480,291  10,312,902 أقساط تأمين مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة 

 19,715,565  825,966 مدينة مستحقة من شركات تأمين وإعادة تأمين أرصدة

 126,868,372  100,113,879 
    

 (36,275,368)     (38,267,738) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: ناقًصا

 88,600,634  63,838,511 

    

 : فيما يلي الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 
 2021 سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مدققة( 
    

 36,192,110  36,275,368 السنة  / في بداية الفترة 

ل خالل الفترة  ال  83,258  1,992,370 السنة، بالصافي /ُمحم 

 36,275,368  38,267,738 السنة  / في نهاية الفترة 
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 احتياطيات فنية  -8

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات   1  -  8

 :يتضمن صافي المطالبات القائمة واالحتياطات ما يلي

 
 

 2021 سبتمبر  30
 )غير مدققة( 

 2020ديسمبر  31 
 ( مدققة )

     

 106,553,198  72,251,250  مطالبات قائمة إجمالي 

 76,121,056  58,064,840  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها إجمالي 

     ناقًصا: 

 (26,901,755)   (30,425,910)  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

 (12,002,373)   (8,912,368)  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 143,770,126  90,977,812  صافي مطالبات قائمة 

     

     احتياطيات أقساط تأمين إضافية: 

 14,025,166  16,925,648  احتياطي العجز في أقساط التأمين

     

     

     احتياطيات فنية أخرى: 

 524,909  156,158  احتياطي استحقاقات إعادة التأمين غير النسبي

 5,603,766  5,904,773  احتياطي مصروف تقييم الخسائر غير الموزعة 

  6,060,931  6,128,675 

 163,923,967  113,964,391  صافي مطالبات قائمة واحتياطيات 

     

 غير مكتسبة تأمين أقساط على صافي الحركة   2- 8
 : ما يليفي  صافي أقساط تأمين غير مكتسبة علىالحركة  تتمثل

 2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  التسعةفترة  
 ( غير مدققة)

 صافي ال إعادة تأمين  جمالي اإل 

  152,479,769 (18,949,044)   171,428,813  الرصيد كما في بداية الفترة 

  198,864,920  (23,532,396)   222,397,316  الرصيد كما في نهاية الفترة 

 (46,385,151)   4,583,352  (50,968,503) تغيرات في أقساط غير مكتسبة ال
    

  283,311,979  (31,775,628)   315,087,607  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة 

    خسارة الفائض  أقساط 

 (12,414,679)  (12,414,679)     -  أجنبية  -

 (3,781,416)  (3,781,416)     -  محلية  -

  220,730,733  (43,388,371)   264,119,104  صافي األقساط المكتسبة 

    

 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 )مدققة( 

 صافي ال إعادة تأمين  جمالي اإل 

  215,633,844  (15,100,022)   230,733,866  السنة الرصيد كما في بداية 

  152,479,769  (18,949,044)   171,428,813  السنة الرصيد كما في نهاية 

  63,154,075   3,849,022   59,305,053  تغيرات في أقساط غير مكتسبة ال
 

   

  339,198,751  (39,914,907)   379,113,658  السنة أقساط تأمين مكتتبة خالل 

    خسارة الفائض  أقساط 

 (21,292,607) (21,292,607)    -  أجنبية  -

 (3,738,264) (3,738,264)    -  محلية  -

 377,321,955 (61,096,756) 438,418,711 مكتسبة القساط األصافي 
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 ات إستثمار  -9

 :ات على النحو التالي ستثمارتَُصنَُّف اإل( أ

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 
   سبتمبر 30

2021 
 ( غير مدققة)

ديسمبر   31
2020 

 (مدققة)

   سبتمبر 30
2021 

 ( غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2020 
 (مدققة)

     
خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

 74,400,053 76,892,722 26,064,650 14,984,744 الربح أو الخسارة 

 30,146,945 40,294,052 13,938,299 19,222,688 ات متاحة للبيع إستثمار

 34,207,432 40,002,949 117,186,774 104,546,998 

     

 : ات حسب الفئةستثمارفيما يلي تحليل لل ( ب 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 
   سبتمبر 30

2021 
 ( غير مدققة)

ديسمبر   31
2020 

 (مدققة)

   سبتمبر 30
2021 

 ( غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2020 
 (مدققة)

     
 

 85,349,399 98,930,612 12,693,871 17,978,260 ُمدَرجة في السوق المالية 

  19,197,599  18,256,162  27,309,078 16,229,172 غير ُمدَرجة في السوق المالية 

 34,207,432 40,002,949 117,186,774 104,546,998 

     

 : ات ستثمارفيما يلي تحليل بمكونات اإل( ج

 2021 سبتمبر 30 
 ( غير مدققة)

 2020ديسمبر  31
 (مدققة)

   
 100,464,703 91,877,466 ية إستثمارصناديق 

 44,085,244 59,516,740 أسهم عادية 

 144,549,947 151,394,206 المجموع 

 
ض هذه اإلستثمارات لالنخفاض في القيمة. واستنادا    أجرت اإلدارة مراجعة على اإلستثمارات المتاحة للبيع لتقييم مدى تعرُّ

 إلى معلومات معينة، ترى اإلدارة بأنَّه ال داعي إلجراء تخفيض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع. 

إستثمارات بقيمة    هناك،  ماليالمركز الباللاير السعودي والدوالر األمريكي. وكما في تاريخ    مسجلةجميع اإلستثمارات  إن  
 مليون لاير سعودي( مسجلة بالدوالر األمريكي. 100.5: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 91.9

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: التي مالية الموجودات ال على د( فيما يلي الحركة 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 
   سبتمبر 30

2021 
 ( غير مدققة)

 2020ديسمبر  31
 (مدققة)

   سبتمبر 30
2021 

 ( غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2020 
 (مدققة)

     
 67,576,336 74,400,053 30,535,530 26,064,650 السنة   /في بداية الفترة 

 285,113 2,171,620 - - السنة   /استحواذات خالل الفترة 

 - (12,316,398) (5,198,676)   (6,250,528) السنة  /خالل الفترة  استبعادات

 6,538,604 12,637,447 (381,612)     (4,829,378) صافي   - التغيرات في القيمة العادلة

 - - 1,109,408 - األرباح المحققه من االستبعاد 

 74,400,053 76,892,722 26,064,650 14,984,744 السنة  /في نهاية الفترة 
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 ( تتمة) ات إستثمار  -9

 : ات المتاحة للبيعستثماراإل على فيما يلي الحركة ( هــ

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 
   سبتمبر 30

2021 
 ( غير مدققة)

 2020ديسمبر  31
 (مدققة)

   سبتمبر 30
2021 

 ( غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2020 
 (مدققة)

     
 26,485,637  30,146,945 12,608,045 13,938,299 في بداية الفترة / السنة 

 9,368,427 10,655,135 33,622,654 24,274,007 استحواذات خالل الفترة / السنة 

 (9,774,328) (10,514,227) (33,633,515) (24,246,054) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 2,332,167 7,425,138 656,683 787,660 أرباح غير محققة   

 1,735,042 2,581,061 684,432 4,468,776 أرباح محققة من االستبعاد 

 30,146,945 40,294,052 13,938,299 19,222,688 في نهاية الفترة / السنة 

     

 :التركيز حسب الموقع الجغرافي ( ز

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة باإلستثمارات المصنفة على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
 ومتاحة للبيع ومحتفظ بها حتى االستحقاق في تاريخ المركز المالي حسب الموقع الجغرافي:   خالل الربح أو الخسارة

 المساهمينعمليات  عمليات التأمين  

 
   سبتمبر 30

2021 
 ( غير مدققة)

ديسمبر   31
2020 

 (مدققة)

   سبتمبر 30
2021 

 ( غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2020 
 (مدققة)

     
 30,146,945 40,294,052 30,411,589 31,112,065 المملكة العربية السعودية 

 - - 9,591,360 3,095,367 سنغافورة 

 19,197,599 18,256,162 - - األمريكية الواليات المتحدة 

 55,202,454 58,636,560 - - اإلمارات العربية المتحدة 

  34,207,432 40,002,949 117,186,774 104,546,998 

     

 
 شهرة  -10

، على  2009فبراير    1. وافقت الجمعية العامة للشركة، بتاريخ  2009يناير    1بدأت الشركة مزاولة عمليات التأمين بتاريخ  
اتفاقية تقوم بموجبها باالستحواذ على المحفظة التأمينية وصافي موجودات شركة الصقر السعودي للتأمين  بإبرام ام الشركة قي 

السعودي )"ساما"(   البنك المركزي مليون ريـال سعودي بموجب خطاب  39شهرة قدرها ب  2009يناير  1اعتباًرا من تاريخ 
. قامت الشركة الحقًا  2008نوفمبر    10بتاريخ    الصادر  اإلجراءات المطلوبة بموجب خطاب ساما  استكمالفي ذلك الشأن بعد  

 25.5ات مع ساما في ذلك الشأن لتصبح مليون ريـال سعودي بناء على المخاطب  13.5بتعديل قيمة الشهرة بتخفيضها بمبلغ 
  مبلغاً وقدره كما سددت الشركة    ،2011عام    خاللمليون ريـال سعودي    9.9مليون ريـال سعودي. سددت الشركة مبلغًا قدره  

 .مقابل الشهرة إلى المساهمين في شركة الصقر السعودي للتأمين ،2012مليون ريـال سعودي في عام  15.6بقيمة 

تاريخ في  تم  تقريرال  كما  القيمة  ،  انخفاض  النقدية  تقدير  التدفقات  أساس  االفتراضات  المتوقعة  على  تتضمن  المخصومة. 
الفعلية عن االفتراضات، وبالتالي قد تختلف التدفقات    الشروطالمستخدمة درجة كبيرة من التقدير من جانب اإلدارة. قد تختلف  

 .  النقدية الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير مادي محتمل على إمكانية استرداد المبالغ

 أهم االفتراضات المستخدمة في تحديد التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة خالل السنوات الخمس القادمة هي: إن 

 ٪11المرجح لتكلفة رأس المال بنسبة المتوسط • 
 ٪ 12إجمالي أقساط التأمين المكتتب بمعدل نمو مركب قدره • 
 ٪ 2معدل نمو طويل األجل قدره • 
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 )تتمة(   شهرة -10
 

معقولة، حيث يعتمد جزء كبير  على الرغم من أن اإلدارة تعتقد أن االفتراضات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة المحتملة  
 منها على األداء الفعلي الذي تم تحقيقه في الماضي، فإن هذه االفتراضات ذاتية بطبيعتها.

، تجاوزت التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة المتوقعة القيمة الدفترية للشهرة وبالتالي لم  المستخدمةفتراضات  إلبناًء على ا
 قيمة. يتم تسجيل أي انخفاض في ال

  قدره   وإنخفاضالتكلفة المرجح لرأس المال  متوسط    في   ٪12الى    ٪11  من   زيادة قدرها  إنحيث  تم إجراء تحليل للحساسية  
، ومعدل نمو على المدي  من اجمالى أقساط التأمين مكتوبه بمعدل نمو مركب وطويل  ٪1الى    ٪2ومن    ٪11الى    ٪12من  

 نتيجة اختبارات انخفاض القيمة. الطويل على التوالي، ليس له تأثير كبير على 

 وديعة نظامية  -11

٪ من رأس المال المدفوع والمحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة  10تُمث ُِّل الوديعة النظامية  
 لسعودي الحق في أرباح هذه الوديعة النظامية وال يمكن سحبها دون موافقتها.ا لبنك المركزي العربية السعودية. 

 المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -12

في الشركة، والشركات األخرى    الرئيسيين  دارةاإل  المدراء وموظفي   ،المساهمين الرئيسيينفي  مث ُِّل الجهات ذات العالقة  ت ت 
سياسات التسعير    اعتماديتم  الخاضعة للرقابة المشتركة أو التي تؤثر عليها هذه الجهات بشكل جوهري.    والمسيطر عليها أ 

 . دارة الشركة ومجلس اإل إدارةوشروط هذه المعامالت من قبل 

 : السنة  /وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة  (أ
 

 

أشهر   الثالثة المعامالت خالل فترة

 المنتهية في  

أشهر   التسعة المعامالت خالل فترة

 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 

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

     

     المساهمين  

  11,182,207  5,182,214  6,528,465  849,862 مجموع األقساط المكتتبة

 (879,847) (885,620) (295,980) (304,386) مصاريف إيجار 

 (552,278)    -  (110,456)    -  خدمات استشارية

  30,433  44,232  892  16,147 عموالت إعادة التأمينايرادات 

  177,610  83,624  5,206  12,830 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 (443,076) (968,924) (266,845) (619,450) أقساط إعادة التأمين مسندة

 (4,740,084) (4,956,006) (1,717,063) (1,719,672) مطالبات ُمتََكبَّدة 

     

 
 الذمم المدينة / )الدائنة( كما في  

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 )مدققة( )غير مدققة(  

   

 11,480,291  10,312,902  األقساط المستحقة القبض من األطراف ذات العالقة 

 (3,836,667) (307,500) المستحقةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم االجتماع 

 (1,550,137) (2,400,993) إجمالي المطالبات المعلقة 

 (616,386) (840,928) قسط إعادة التأمين مستحق الدفع 
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 ( تتمة) المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -12

 : الرئيسيين خالل الفترة دارةبمكافآت موظفي اإل قائمةفيما يلي  (ب 

 

أشهر   الثالثة المعامالت خالل فترة

 المنتهية في  

أشهر   التسعة المعامالت خالل فترة

 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 

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

     

  7,732,831   7,774,575   2,421,614   2,577,414  رواتب ومزايا 

  384,928   457,015   133,915   154,769  الموظفين التزامات مزايا

  2,732,183   2,555,529   8,231,590   8,117,759  

 
 مطلوب إلى جهة ذات عالقة  ( ج

 . )مساهمة بحرينية مقفلة( السعودية للتأمينعالقة المبالغ المستحقة لشركة الصقر ذات  إلى جهة يمثل مطلوب

لشروط    الرئيسيينيخضع تعويض موظفي اإلدارة  .  ذات العالقة بموجب شروط وأحكام تجارية  الجهات المعامالت مع    تتم ( د
 .  لشركة األساسي ل التعاقد الوظيفي وبحسب النظام 

 
 زكاة  -13

لة للفترة  أ( زكاة ُمحم 

لة   : للفترةفيما يلي الزكاة الُمحمَّ
أشهر   التسعة لفترة  

 المنتهية في  
  2021سبتمبر  30

 ( غير مدققة)

أشهر   التسعةلفترة  
 المنتهية في  

  2020 سبتمبر 30
 ( غير مدققة)

    

 5,200,000  770,062 المحمل للفترة 

 
 الوعاء الزكوي ( ب
 

 : فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي
  2021سبتمبر  30 

 ( مدققةغير )
 2020ديسمبر  31 

 ( مدققة )

    
 395,447,533  287,782,257 الرصيد اإلفتتاحي حقوق المساهمين 

 137,670,009  141,554,685 غير متداولة  موجودات

 25,513,750  25,513,750 شهرة 

 (105,979,227)  (68,317,142) الخسارة قبل الزكاة للفترة / السنة صافي 

 
بين   الفرق  ً إن  التكاليف وفقا التعديالت على بعض  نتيجة  نشأ بشكل رئيسي  المعدل قد  المالية والربح  لألنظمة ذات    النتائج 

 . العالقة
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 )تتمة( زكاة  -13

 للسنة  / الحركة على مخصص الزكاة للفترة ( ج
  2021سبتمبر  30 

 ( غير مدققة)
 2020ديسمبر  31 

 ( مدققة )

   
 45,730,348 46,857,518 السنة  / في بداية الفترة 

 6,500,000 770,062 السنة  /مخصص الفترة  

 (5,372,830) (5,975,210) السنة   /المدفوع خالل الفترة  

 46,857,518 41,652,370 السنة  / في نهاية الفترة 

   

 الملكية الخاضعة للزكاة حقوق (  د
 

لِّيَّة الُموَجَزة كما في نهاية الفترة المعلومات الملكية الخاضعة للزكاة في حقوق فيما يلي نسبة    : / السنة    المالية األوَّ
   

 
   2021 سبتمبر  30

 ( غير مدققة)
 2020ديسمبر  31

 ( مدققة )
   
   

٪ 100 ٪100 ملكية خاضعة للزكاة حقوق   

 

 الربوط الزكوية ( ـه
. بلغ 2018إلى    2012استلمت الشركة الربوط النهائية للزكاة للسنوات من    ،2020ديسمبر    31السنة المنتهية في  خالل  

وكانت الشركة قد تقدمت  هذه السنوات.  عن  مليون لاير سعودي    36.2  للربوط مبلغإجمالي التزامات الزكاة اإلضافية وفقًا  
وازي قدمت طلب تسوية إلى لجنة التسوية بالهيئة  باستئناف إلى األمانة العامة للجان الزكاة )اللجان العليا( ضد الربوط، وبالت 

، عرضت لجنة التسوية في الهيئة العامة للزكاة والدخل  2021يونيو    30العامة للزكاة والدخل. خالل الفترة المنتهية في  
ستئناف  مليون لاير سعودي، وهو ما لم تقبل به الشركة، وبناًء عليه، استمرت في اال  36,2تخفيض ربط الزكاة إلى مبلغ  

والتي أصدرت القرار، وتم ربط التزام الزكاة اإلضافي النهائي بقيمة    المقدم إلى األمانة العامة للجان الزكاة )اللجان العليا(. 
مليون لاير سعودي. وحالياً تعمل الشركة على تقديم استئناف إلى لجنة االستئناف لحل النزاعات الضريبية ضد هذا    36.2

ن الهيئة العامة للزكاة والدخل سوف تعيد النظر في التقييمات وستسمح بخصم معين من الوعاء الزكوي،  الربط. ترى اإلدارة أ
  30كما تعتقد بأن مستوى مخصص الزكاة الحالي المحتفظ به كاف لتغطية موقف الزكاة غير المؤكد. الحقاَ للفترة المتهية في  

، والتي يتم الرد عليها من قبل الشركة، وتعتقد  2020و  2019، تلقت الشركة استفسارات مبدئية عن عامي  2021يونيو  
 اإلدارة بإنه لن تنشأ التزامات إضافية جوهرية عند حل هذه االستفسارات المبدئية. 

 رأس المال  -14

ح به والمصدر والمدفوع   مليون    40ويتألف من    2021  سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في    400يبلغ رأس المال المصر 
 لاير سعودي للسهم الواحد.  10مليون سهم( بقيمة  40مليون لاير سعودي ويتألف من  400: 2020ديسمبر  31سهم )

 احتياطي نظامي  -15

البنك  شركات التأمين الصادرة من قبل  ل()ز( من الالئحة التنفيذية  2)  70طبقا ألحكام النظام األساسي للشركة والمادة رقم  
٪ من أرباحها السنوية، بعد تعديل الخسائر المتراكمة، إلى  20لى الشركة أن تحول ما ال يقل عن  ، يجب عالمركزي السعودي

٪ من رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على 100احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي  
 أيضاً.  1انظر إيضاح  مساهمي الشركة حتى تصفيتها.
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   السهم األساسي والمخفض  خسارة -16

وذلك   2020و 2021 سبتمبر 30في  أشهر المنتهيتين والتسعة لفترتي الثالثة   السهم األساسي والمخفض خسارة يتم احتساب  
   .الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العائد إلى المساهمين للفترة  الخسارة  مجموعبقسمة 

 

    سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهر  لفترة

 )غير مدققة( 

 2021 2020 

   

 (30,735,019) (17,191,874) لمساهمين العائدة ل الفترةإجمالي خسارة  

 40,000,000 40,000,000 والمخفض   لسهم األساسي خسارة االمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ل 
 

  

 (0.77) (0.43) السهم األساسي والمخفض  ( خسارةربحية ) 

   

 

 

   سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  التسعة لفترة

 )غير مدققة( 

 2021 2020 

   

 (50,151,855) (69,087,204) لمساهمين العائدة ل الفترةخسارة   إجمالي

 40,000,000 40,000,000 والمخفض   لسهم األساسي خسارة االمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ل 
 

  

 (2.02) (1.73) السهم األساسي والمخفض  خسارة 
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 القيم العادلة لألدوات المالية  -17

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة ( بدون تعديل)األسعار الُمدَرجة  ( : 1)المستوى   -
 طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة    ( : 2)المستوى   -

 ، و مباشرة أو غير مباشرة                    
 . عتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظةطرق تقييم فنية ت ( : 3)المستوى   -

 

يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل  
يمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات  الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالق

 . قاربة بشكل معقول للقيمة العادلةالمالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية م

 

 
 ( خالل الفترة. 3( والمستوى )2( والمستوى )1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى )

( إلى سعر إغالق السوق لذلك السهم اعتباًرا من تاريخ التقييم، 1ضمن المستوى )  والمصنفةات المتداولة  ستثماريستند تقييم اإل
ناقص الخصم في حال كانت األوراق المالية مقيدة. يتم تحديد القيم العادلة لصناديق األسهم الخاصة المصنفة في المستوى  

المركز المالي  قائمة  المستثمرين في تاريخ  ( بناًء على أحدث تقرير لصافي للموجودات المستثمرة المبلغ عنها من قبل  2)
ات ذات الدخل  ستثمارات األساسية من قبل الصندوق. إن القيمة العادلة للستثمارمع مراعاة القيمة العادلة لل األولية الموجزة  

يد القيم العادلة  . يتم تحدقوائم الحيازة الصادرة عن مديري الصناديق المعنية( والصناديق مأخوذة من  2الثابت من المستوى )
األخرىستثمارلل ينطبق،ات  عندما   ،  ( المستوى  في  تتضمن  3المصنفة  والتي  المخصومة،  النقدية  التدفقات  أساس  ( على 

  4.444ات بمقدار  إستثمارات المتاحة للبيع على  ستثمار( من اإل 3افتراضات تتعلق بنطاق ائتماني مناسب. يتضمن المستوى )
نكست كير  صة في شركة  ح  80.000وحصة(    4.444:  2020ديسمبر    31التأمين "نجم" )  لخدمات  نجم  حصة في شركة 

 ستثماراإل هذا تم إدراج  ،2020ديسمبر  31و 2021  سبتمبر 30حصة(. كما في  80.000: 2020ديسمبر  31) السعودية 
بالتكلفة حيث ترى اإلدارة أن آخر معلومات متاحة غير كافية لتحديد القيمة العادلة وأن التكلفة تمثل أفضل تقدير للقيمة العادلة  

   .في الظروف الحالية 

ين الصافي، وحصة معيدي التأم  -، والودائع قصيرة األجل، واألقساط وأرصدة التأمين المدينة  في حكمهيتم قياس النقد وما  
والودي  القائمة،  المطالبات  والدخلعمن  النظامية،  التزامات  الوديعة    عن  ستحق الم   ة  باستثناء  المالية  وااللتزامات  النظامية 

 استحقاقات الموظفين بالتكلفة المطفأة. 

 2021 سبتمبر  30 
 ( غير مدققة)

المستوى   
 المجموع  ( 3) المستوى  ( 2) المستوى  ( 1)

    بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية 
موجودات مالية بالقيمة   - ية  إستثمارصناديق  

 91,877,466 - 91,877,466 - العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 59,516,740 1,244,428 - 58,272,312 متاحة للبيع -أسهم عادية  

 58,272,312 91,877,466 1,244,428 151,394,206 

 
 

 
 2020ديسمبر  31

  ( مدققة )  
 المجموع  ( 3)المستوى   ( 2)المستوى   ( 1)المستوى   

    بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات مالية 
موجودات مالية بالقيمة   - ية  إستثمارصناديق  

 100,464,703   - 100,464,703 - العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 44,085,244 1,244,428 - 42,840,816 متاحة للبيع -أسهم عادية  

 42,840,816 100,464,703 1,244,428 144,549,947 
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 ات محتملة التزامارتباطات و -18

 دعاوى قضائية أ(  
 

لدعاوي قضائية في سياق األعمال االعتيادية فيما يتعلق بمطالبات حاملي وثائق  تعمل الشركة في قطاع التأمين وتتعرض  
التأمين. وحيث إنه ال يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل  

وى القضائية( سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج ن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه الدعاوي )بما في ذلك الدعاال أعملي، إ
 الشركة أو مركزها المالي. 

 ات رأسمالية التزام(  ب
 

قدره    ،2021  سبتمبر  30في   قائم  التزام  يتعلق بشراء استثمارات متعلقة    8.8كان لدى الشركة  مليون لاير سعودي فيما 
( الجديدة  البرامج  تنفيذ  وتكاليف  مشترك  استثمار  بشراء    3.3:  2020ديسمبر    31بصندوق  تتعلق  سعودي  مليون لاير 

 استثمارات متعلقة إلى صندوق مشترك(. 

 رأس المال  إدارة مخاطر  -19

 .لمساهمينلفائدة لوزيادة ا   الشركةهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف  يتم وضع األ

يتم   بإنتظام. عنها والمطلوبة    المعلنبين مستويات رأس المال    وذلك بتقدير النقصمتطلبات رأس المال  بإدارة  الشركة    تقوم
السائدة في السوق وخصائص مخاطر  ظروف ال التغيرات في  وذلك حسب على مستويات رأس المال الحالية   التسويات إجراء 

المدفوعة للمساهمين أو  توزيعات األرباح  تعديل مبلغ  ب لشركة  تقوم ا،  أو تعديل هيكل رأس الماللحفاظ على  ولأنشطة الشركة.  
 .المصدرة األسهم

 .الكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت ب 
 
، بتقييم قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  المختلفة كما هو مطلوب من   هاتالسيناريو  ت إدارة الشركة، من خالل تحليلقام

مثل:    ةمختلف   خالل إجراء اختبار الضغط لمتغيراتعلى هامش المالءة المالية للشركة من   19  -وباء كوفيد األثر المحتمل لـ
، والتأثير وغيرها  األقساط، مخصصات  و  حتى تاريخه   ، نسب الخسارة القائمة اإلجمالية، وزيادة تكلفة الموظفيناألقساط    نمو

بناءً  أنه  الشركة  إدارة  المالية. استنتجت  المالءة  الخسارة ونسب  بها على اإليرادات والربحية ونسب  اختبار    المرتبط  على 
ا ألن  نظرً   .  2021  سبتمبر  30تغيرات جوهرية كما في  ب   لم يتأثر، فإن هامش المالءة المالية للشركة  الضغط الذي تم إجراؤه

 .على أساس منتظمالتأثير المرتبط بها ، ستستمر الشركة في إعادة تقييم موقفها والوضع متغير وسريع التطور

 .1عالوة على ذلك، انظر إيضاح رقم  

ليَّة الُموَجَزة  اعتماد -20  القوائم المالية األوَّ

 

ليَّة الُموَجَزة بتار المعلومات  دارة اعتمد مجلس اإل  (.2021 نوفمبر 23 الموافق ) هـ1443ربيع الثاني  18يخ المالية األوَّ
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، يجب اعدادهم بشكل مستقل لكال من عمليات الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األوليةالموجزة وقائمة الدخل األولية  الموجزة لـ"ساما"، فإن قائمة المركز المالي األوليةوفقاً لمتطلبات الالئحة التنفيذية 
 التأمين وعمليات المساهمين كما يلي:

 
 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  

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

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح  

        الموجودات 
  343,337,078  193,807,173       149,529,905 245,250,579 96,591,780 148,658,799 5 نقد وما في حكمه 

  63,838,511     -  63,838,511 88,600,634 - 88,600,634 7 بالصافي   -أقساط وأرصدة تأمين مدينة 

  18,949,044     -  18,949,044 23,532,396 - 23,532,396 8 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير المكتسبة 

  26,901,755     -  26,901,755 30,425,910 - 30,425,910 8 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

  12,002,373     -  12,002,373 8,912,368 - 8,912,368 8 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

  9,025,462     -  9,025,462 10,934,008 - 10,934,008  تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

  100,464,703  74,400,053  26,064,650 91,877,466 76,892,722 14,984,744 9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

  44,085,244   30,146,945  13,938,299 59,516,740 40,294,052 19,222,688 9 ات متاحة للبيع إستثمار

 22,213,192 843,890 21,369,302  35,376,792   1,433,407   33,943,385   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  86,250,000  75,000,000  11,250,000  86,250,000   75,000,000   11,250,000  6 ودائع طويلة األجل 

  3,983,519     -  3,983,519  4,573,277     -   4,573,277   ممتلكات ومعدات 

  1,862,987     -  1,862,987  4,933,146     -   4,933,146   موجودات غير ملموسة 

  25,513,750   25,513,750  -  25,513,750   25,513,750     -  10 شهرة 

  40,000,000  40,000,000  -  40,000,000   40,000,000     -  11 وديعة نظامية 

  5,573,503   5,573,503  -  5,798,262   5,798,262     -  11 إيرادات مستحقة عن وديعة نظامية 

  103,499,493    -  103,499,493  89,910,167     -   89,910,167   مطلوب من المساهمين  

 907,500,614 445,285,314 462,215,300  851,405,495   361,523,973   489,881,522   مجموع الموجودات  

 (103,499,493)    -  (103,499,493) (89,910,167)     -  (89,910,167)   ناقًصا : استبعاد العمليات المشتركة 

 804,001,121 445,285,314 358,715,807  761,495,328   361,523,973   399,971,355   مجموع الموجودات  

)يتبع(
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 )تتمة(  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 
 (مدققة) 2020ديسمبر  31 ( مدققة)غير  2021سبتمبر 30  

التأمين عمليات  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح    المجموع  عمليات المساهمين  

        المطلوبات 
 7,791,663 - 7,791,663  5,656,629     -   5,656,629   دائنون 

 29,921,083 3,857,795 26,063,288  38,295,468   328,629   37,966,839   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 2,702,094 - 2,702,094  17,059,634     -   17,059,634   أرصدة إعادة تأمين دائنة 

 171,428,813 - 171,428,813  222,397,316     -   222,397,316  8 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 3,195,070 - 3,195,070  3,631,609     -   3,631,609   عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

 106,553,198 - 106,553,198  72,251,250     -   72,251,250  8 مطالبات قائمة 

 76,121,056 - 76,121,056  58,064,840     -   58,064,840  8 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 14,025,166 - 14,025,166  16,925,648     -   16,925,648  8 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 6,128,675 - 6,128,675  6,060,931     -   6,060,931  8 أخرىاحتياطيات فنية 

 1,123,750 1,123,750 -  1,123,750   1,123,750     - 12 مطلوب إلى جهة ذات عالقة 

 9,207,307 - 9,207,307  10,080,216     -   10,080,216   التزامات مزايا الموظفين 

 46,857,518 46,857,518 -  41,652,370   41,652,370     -  13 زكاة مستحقة 

 5,573,503 5,573,503 -  5,798,262   5,798,262     -  11 مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي عمولة أرباح 

 370,743 370,743 -  370,349   370,349     -   توزيعات أرباح مستحقة  

 103,499,493 103,499,493 -  89,910,167   89,910,167     -   عمليات التامين مطلوب إلى 

 35,219,225 - 35,219,225 35,219,205 - 35,219,205  توزيعات فائض مستحقة 

 619,718,357 161,282,802 458,435,555  624,497,644   139,183,527   485,314,117   مجموع المطلوبات 

 (103,499,493) (103,499,493) - (89,910,167)  (89,910,167)     -   ناقًصا: استبعاد العمليات المشتركة  

 516,218,864 57,783,309 458,435,555  534,587,477   49,273,360   485,314,117   مجموع المطلوبات 

)يتبع( 
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 )تتمة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة  
 
 (مدققة) 2020ديسمبر  31 ( مدققة)غير  2021سبتمبر 30  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح  

        حقوق الملكية 
  400,000,000  400,000,000    -   400,000,000   400,000,000     -  14 رأس المال 

 (122,571,875) (122,571,875)      - (191,659,079) (191,659,079)     -   خسائر متراكمة 

 2,296,547 - 2,296,547  2,296,547     -   2,296,547   إحتياطي إعادة قياس التزام مزايا الموظفين

 8,057,585 6,574,387    1,483,198  16,270,383   13,999,525   2,270,858   ات ستثماراحتياطي القيمة العادلة لل 

 287,782,257 284,002,512 3,779,745  226,907,851   222,340,446   4,567,405   مجموع حقوق الملكية 

 804,001,121 341,785,821 462,215,300  761,495,328   271,613,806   489,881,522   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

التأمين عمليات  إيضاح    المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين 

        إيرادات 
 107,792,051 -  107,792,051   161,840,365     -   161,840,365   األقساط المكتتبةمجموع  

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 (20,096,994) -  (20,096,994)  (23,105,070)    -  (23,105,070)  أجنبية -

 (1,753,147)  -  (1,753,147)  (408,288)     -  (408,288)   محلية  -

        خسارةالفائض  أقساط

 (7,088,561) -  (7,088,561) (5,028,921)     -  (5,028,921)   أجنبية -

 (943,424)  -  (943,424)  (1,049,321)     -  (1,049,321)   محلية  -

 77,909,925 -  77,909,925  132,248,765     -   132,248,765     صافي األقساط المكتتبة 

 2,332,340  -  2,332,340  (74,322,019)    -  (74,322,019)  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 12,708,229  -  12,708,229   15,732,657     -   15,732,657   غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

 92,950,494 -  92,950,494  73,659,403     -   73,659,403  8 صافي األقساط المكتسبة

 1,933,250 -  1,933,250  1,085,757     -   1,085,757   عموالت إعادة تأمين 

 94,883,744 -  94,883,744  74,745,160     -   74,745,160   اإليراداتمجموع 

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (117,637,492) -  (117,637,492)  (83,286,727)    -  (83,286,727)  مجموع المطالبات المدفوعة 

 7,740,984     -   7,740,984   2,990,077     -   2,990,077   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (2,736,337)     -  (2,736,337)  (4,899,732)     -  (4,899,732)   مصاريف إدارة مطالبات 

 (112,632,845)    -  (112,632,845)  (85,196,382)    -  (85,196,382)  المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

 (12,647,308) -  (12,647,308)   9,071,556     -   9,071,556  8 قائمة تغيرات في مطالبات ال

 6,323,543  -  6,323,543  (1,843,138)     -  (1,843,138)  8 القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

 6,476,570  -  6,476,570   8,601,761     -   8,601,761  8 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاتغيرات في  ال

 1,693,682  -  1,693,682  (1,442,318)     -  (1,442,318)  8 متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (110,786,358) -  (110,786,358)  (70,808,521)     -  (70,808,521)   والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

 (5,837,978) -  (5,837,978)  (4,898,848)    -  (4,898,848)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 711,068  -  711,068  (1,930,189)     -  (1,930,189)   تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

 384,924  -  384,924   160,391     -   160,391   احتياطيات فنية أخرى تغيرات في  ال

 (1,569,117)  -  (1,569,117)  (3,578,578)     -  (3,578,578)   مصاريف اكتتاب أخرى 

 (117,097,461) -  (117,097,461)  (81,055,745)     -  (81,055,745)   ، بالصافيإجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (22,213,717) -  (22,213,717) (6,310,585)    -  (6,310,585)   االكتتاب خسارة صافي

)يتبع( 
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 تتمة( ) سبتمبر 30قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح  

        
        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 2,831,889  -  2,831,889   594,238     -   594,238  7 ديون مشكوك في تحصيلها عكس 

 (16,190,511) (783,916)  (15,406,595)  (20,657,898)  (514,844)  (20,143,054)   مصاريف عمومية وإدارية 

 1,784,945 1,112,459 672,486  1,634,944   1,136,610   498,334   ات   إستثمار إيرادات عمولة و

 من خالل الربح أو الخسارة  للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغيرات في القيمة العادلة
 9   صافي -

 (66,309)  4,276,485   4,210,176  328,125 1,733,100 2,061,225 

 912,146  227,672  684,474   1,597,313   575,799   1,021,514  9 ات متاحة للبيع  إستثمار من ربح محقق  

 1,279,004 -  1,279,004  10,000     -   10,000   إيرادات أخرى  

 (7,321,302) 2,289,315 (9,610,617) (12,611,227)  5,474,050  (18,085,277)  بالصافي، التشغيلية األخرى مجموع المصاريف

        

 (29,535,019) 2,289,315 (31,824,334) (18,921,812)   5,474,050  (24,395,862)   الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة )خسارة( دخل  إجمالي

 (1,200,000) (1,200,000) -   1,729,938   1,729,938     -   مصروف الزكاة

 (30,735,019) 1,089,315 (31,824,334) (17,191,874)   7,203,988  (24,395,862)   الفترة دخل  /)خسارة( إجمالي 

 - (31,824,334) 31,824,334 - (24,395,862)  24,395,862   المحول إلى عمليات المساهمين الفائض ( / العجز)

 (30,735,019) (30,735,019) - (17,191,874)  (17,191,874)  -   عجز( ال)فائض البعد تحويل  الفترةخسارة  إجمالي

  40,000,000   40,000,000  16 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

        السهم )باللاير السعودي للسهم(  خسارة

  (0.77)   (0.43)  16 ي لسهم األساسا خسارة 

  (0.77)   (0.43)  16 السهم المخفض ربحية  خسارة

)يتبع( 
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 ( تتمة) سبتمبر 30قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   

        
 (30,735,019) (30,735,019) -  (17,191,874) (17,191,874) -  العائد للمساهمين  لفترةخسارة ا إجمالي

        

 - - - - - -  :ىاآلخر ة الشامل الدخل خسارة()ال

        إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في فترات الحقة الحقاً تصنيفها  سوف يعادبنود 

        

 4,080,091   2,915,352  1,164,739   1,472,942   1,584,690  (111,748)   متاحة للبيع    اتستثمارتغير في القيمة العادلة إل صافي ال

 (26,654,928) (27,819,667) 1,164,739  (15,718,932)  (15,607,184)  (111,748)   للفترة  ةالشاملالدخل )الخسارة(  إجمالي
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  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح  

        إيرادات 

 302,292,936    -  302,292,936   315,087,607     -   315,087,607   األقساط المكتتبةمجموع  

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 )32,534,838)    -  )32,534,838) (31,043,933)     -  (31,043,933)   أجنبية -

 )2,335,337)     -  )2,335,337)  (731,695)     -  (731,695)   محلية  -
     -       -    خسارة الفائض  أقساة

 )15,867,487)    -  )15,867,487) (12,414,679)    -  (12,414,679)  أجنبية -

 )2,421,694)     -  )2,421,694)  (3,781,416)     -  (3,781,416)   محلية  -

 249,133,580     -  249,133,580  267,115,884     -   267,115,884   المكتتبة صافي األقساط 

 32,005,964     -  32,005,964  (50,968,503)    -  (50,968,503)  التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 8,820,025  -  8,820,025   4,583,352     -   4,583,352   غير المكتسبة التأمين أقساط  حصة معيدي التأمين منفي التغيرات 

 289,959,569 -  289,959,569  220,730,733     -   220,730,733  8 صافي األقساط المكتسبة

 4,564,865 -  4,564,865  3,382,625     -   3,382,625   عموالت إعادة تأمين 

 294,524,434 -  294,524,434  224,113,358     -   224,113,358   مجموع اإليرادات

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (340,925,170) -  (340,925,170) (282,126,619)     -  (282,126,619)   مجموع المطالبات المدفوعة 

 57,197,597  -  57,197,597   12,130,546     -   12,130,546   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (9,467,909)  -  (9,467,909)  (13,750,483)     -  (13,750,483)   مصاريف إدارة مطالبات 

 (293,195,482) -  (293,195,482) (283,746,556)     -  (283,746,556)  المدفوعةوالمنافع األخرى صافي المطالبات 

 21,328,417  -  21,328,417   34,301,948     -   34,301,948  8 قائمة تغيرات في مطالبات ال

 (30,241,190) - (30,241,190)   3,524,155     -   3,524,155  8 القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تغيرات في ال

 (9,559,112)  -  (9,559,112)   18,056,216    18,056,216  8 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاتغيرات في  ال

 664,357  - 664,357  (3,090,005)     -  (3,090,005)  8 متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات  حصة معيدي التأمين من تغيرات فيال

 (311,003,010) -  (311,003,010) (230,954,242) -  (230,954,242)   والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

 (17,874,454) -  (17,874,454)  (14,790,714)     -  (14,790,714)   تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 (1,841,338)  -  (1,841,338)  (2,900,482)     -  (2,900,482)   تغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافيةال

 (1,372,006)  -  (1,372,006)   67,744     -   67,744   احتياطيات فنية أخرى تغيرات في  ال

 (7,249,044)  -  (7,249,044)  (7,721,406)     -  (7,721,406)   مصاريف اكتتاب أخرى 

 (339,339,852) -  (339,339,852) (256,299,100)     -  (256,299,100)   ، بالصافيإجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (44,815,418) -  (44,815,418) (32,185,742)     -  (32,185,742)   االكتتاب خسارة صافي

)يتبع( 
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 تتمة( ) سبتمبر 30تهية في نأشهر الم التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  إيضاح  
        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 (1,752,467)  -  (1,752,467)  (1,992,370)     -  (1,992,370)  7 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 (48,749,783) (1,728,217)  (47,021,566)  (54,411,883)  (1,510,661)  (52,901,222)   مصاريف عمومية وإدارية 

 10,365,913   6,178,458   4,187,455   5,098,024   3,761,986   1,336,038   ات   إستثمار إيرادات عمولة و

 من خالل الربح أو الخسارة  للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغيرات في القيمة العادلة
 9   صافي -

 (4,829,378)  12,637,447   7,808,069  900,000 3,005,222 3,905,222 

 353,892   892,233  (538,341)   7,049,837   2,581,061   4,468,776  9 ات متاحة للبيع  إستثمار من )خسارة( محقق   /ربح  

 5,005,767    -  5,005,767  316,923     -   316,923   إيرادات أخرى  

 (30,871,456) 8,347,696 (39,219,152) (36,131,400)  17,469,833  (53,601,233)  بالصافي، التشغيلية األخرى مجموع المصاريف

        

 (75,686,874) 8,347,696 (84,034,570) (68,317,142)   17,469,833  (85,786,975)   والزكاة الفترة قبل تخصيص الفائض دخل )خسارة(  إجمالي

 (5,200,000) (5,200,000)  -  (770,062)  (770,062)     -   مصروف الزكاة

 (80,886,874) 3,147,696 (84,034,570) (69,087,204)   16,699,771  (85,786,975)  خسارة الفترةإجمالي 

 - (84,034,570) 84,034,570 - (85,786,975)  85,786,975  العجز المحول إلى عمليات المساهمين

 (80,886,874) (80,886,874)  (69,087,204) (69,087,204) -  العجز بعد تحويل  الفترة خسارة إجمالي

  40,000,000   40,000,000  16 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

        السهم )باللاير السعودي للسهم(  خسارة

  (2.02)   (1.73)  16 ي السهم األساس خسارة  

  (2.02)   (1.73)  16 السهم المخفض  خسارة
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    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   

        
 (80,886,874) (80,886,874) -  (69,087,204) (69,087,204) -  العائد للمساهمين  لفترةخسارة ا إجمالي

        

        الشامل اآلخر: الدخل خسارة()ال

        إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في فترات الحقة الحقاً تصنيفها  سوف يعادبنود 

        

 1,661,220  1,263,776  397,444  8,212,798 7,425,138 787,660  متاحة للبيع    اتستثمارتغير في القيمة العادلة إل صافي ال

 (79,225,654) (79,623,098) 397,444  (60,874,406) (61,662,066) 787,660  )الخسارة( الشامل للفترة / الدخل إجمالي
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    سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 
 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   
        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (75,686,874) (75,686,874) - (68,317,142)  (68,317,142)     -   قبل تخصيص الفائض والزكاة  الفترة   خسارة إجمالي 

        : تعديالت بنود غير نقدية

 836,243  -  836,243   578,179     -   578,179   ممتلكات ومعدات  استهالك

 470,436  -  470,436   462,360     -   462,360   موجودات غير ملموسة اطفاء  

 1,854,501  -  1,854,501   1,679,829     -   1,679,829   مزايا الموظفين التزامات مخصص 

 (3,905,222) (3,005,222) (900,000) (7,808,069)  (12,637,447)   4,829,378   صافي - للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ربح غير محقق

 (353,892)  (892,233)  538,341  (7,049,837)  (2,581,061)  (4,468,776)   للبيع  متاحة ات إستثمار من  محقق )ربح(  /خسارة 

 1,752,467  -  1,752,467   1,992,370     -   1,992,370   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (32,005,964) -  (32,005,964)  50,968,503    -   50,968,503  أقساط تأمين غير مكتسبة 

 15,029,305  -  15,029,305  (26,754,493)     -  (26,754,493)   مدينة، صافي أقساط وأرصدة تأمين 

 (8,820,025)  -  (8,820,025)  (4,583,352)     -  (4,583,352)   حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 30,241,190  -  30,241,190  (3,524,155)     -  (3,524,155)   حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 (664,357)  -  (664,357)   3,090,005     -   3,090,005   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 1,717,954  -  1,717,954  (1,908,546)     -  (1,908,546)   تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 (10,658,109) (2,020,554) (8,637,555) (13,163,600)  (589,517)  (12,574,083)   مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاريف 

 (393,324) -  (393,324)  (2,135,034)     -  (2,135,034)   دائنون 

 (1,447,253) (2,183,114) 735,861  8,374,385  (3,529,166)   11,903,551  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (790,667)  -  (790,667)   14,357,540     -   14,357,540   أرصدة إعادة تأمين دائنة 

 2,399,964 - 2,399,964  436,539     -   436,539   عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 (19,503,417)  -  (19,503,417)  (34,301,948)     -  (34,301,948)   مطالبات قائمة 

 9,559,112  -  9,559,112  (18,056,216)     -  (18,056,216)   مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 1,841,338  -  1,841,338   2,900,482     -   2,900,482   احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 1,372,006  -  1,372,006  (67,744)     -  (67,744)     احتياطيات فنية أخرى

 (1,289,734)  -  (1,289,734)  (806,920)     -  (806,920)   التزامات مزايا موظفين مدفوعة

 - - - (5,975,210)  (5,975,210)     -   زكاة مدفوعة

 - - - (20)     -  (20)   توزيعات فائض مستحق 

 702,271 702,271 -  224,759   224,759     -   مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي  إيرادات عمولة

 - (78,883,782) 78,883,782 -  85,786,975  (85,786,975)  عمايات التأمين )من( مطلوب إلى

 - 136,845,952 (136,845,952)    -  (99,376,301)   99,376,301   المساهمينإلى مطلوب )من( 

 (87,742,051) (25,123,556) (62,618,495) (109,387,335)  (106,994,110)  (2,393,225)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)يتبع( 
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 تتمة( ) سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 

 ( مدققةغير ) 2020 ( مدققة)غير  2021  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   
        ية ستثمار ال  األنشطةالتدفقات النقدية من 

 (50,000,000) -  (50,000,000) - - -  ودائع قصيرة األجل  ربط

 120,130,556 20,100,000  100,030,556 - - -  ودائع قصيرة األجل فيتسييل 

 (702,271)  (702,271)  - (224,759) (224,759) -  إيرادات مستحقة عن وديعة نظامية

 (426,697)  -  (426,697)  (1,167,937)     -  (1,167,937)   ممتلكات ومعدات إضافات 

 (595,500)  -  (595,500)  (3,532,519)     -  (3,532,519)   موجودات غير ملموسة   إضافات إلى

 (136,854) (136,854) - (2,171,620)  (2,171,620)     -   إلضافات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,453,909 -  1,453,909   18,566,926  12,316,398   6,250,528   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المتحصل من استبعاد

 31,513,767  5,699,975  25,813,792   34,760,281  10,514,227   24,246,054  المتحصل من استبعاد إستثمارات متاحة للبيع

 80,000,000 80,000,000  -  - - -  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق المتحصل من استبعاد إستثمارات  

 (32,664,378) (5,945,489)  (26,718,889) (34,929,142)  (10,655,135)  (24,274,007)   ات متاحة للبيع إستثمارشراء  

 148,572,532 99,015,361 49,557,171  11,301,230   9,779,111   1,522,119   ية ستثمارال صافي النقد الناتج من األنشطة 

        تمويليه ال األنشطةالتدفقات النقدية من 

 - - - (394) (394) -  أرباحتوزيعات 

 60,830,481  73,891,805  (13,061,324)  (98,086,499)  (97,215,393)  (871,106)   صافي التغير في نقد وما في حكمه

 255,104,408 110,474,629  144,629,779   343,337,078  193,807,173   149,529,905  نقد وما في حكمه، بداية الفترة 

 315,934,889 184,366,434  131,568,455   245,250,579  96,591,780   148,658,799  نقد وما في حكمه، نهاية الفترة
 

 
     

       :غير نقديةمعلومات إضافية 

 1,661,220 1,263,776  397,444   8,212,798   7,425,138   787,660  ات المتاحة للبيعستثمارل لالقيمة العادلة    في احتياطي تغيرصافي ال

 26,131  -  26,131  - - -  :مقابلتم تسويتها  ةفائض مستحق اتتوزيع

 582,600 - 582,600 - - - أقساط التأمين المستحقة القبض من حملة الوثائق -

  1,825,000  -  1,825,000  - - - مساهم ال تسوية قسط مستحق من مساهم من خالل اإليجار المستحق إلى 

       

 




