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الشركة التعاونية للتأمين 

(شركة مساهمة سعودية)

الموجزة   األولية المالي  قائمة المركز

اتإيضاو
2020يونيو 30

)غير مراجعة(
2019ديسمبر  31

)مراجعة(

)بآالف الرياالت السعو ية(

 موجو ات ال

10125.000125.000 وديعة نظامية
2.6422.513 الوديعة النظامية مندخل مستحق 

251.069260.119 ممتلكات ومعدات، صافي
6.1473.971 موجودات غير ملموسة

9.8619.861 استثمار عقاري
81.935101.520 استثمارات في شركات زميلة

42.894.3322.746.748 استثمارات متاحة للبيع
53.089.3493.539.376 مرابحة مضاربة / ودائع

338.771243.912 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
10.3067.714 خسارة مؤجلة فائض  أقساط

154.756120.845 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
72.310.1313.100.446 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

7288.507327.724مبلغ عنهاالحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 
7693.369715.959 غير المكتسبة قساطالتأمين من األحصة معيدي 

33.046.9681.495.894 ذمم مدينة، صافي
52.8496.333 استثمار مستحقة إيرادات

6828.6281.306.550 نقد وما يعادله 

14.184.62014.114.485 موجو اتالمجموع 

 مطلوبات ال

34.28334.283 المستحقة الفائض توزيعات
133.810129.480 التزامات المنافع المحددة

2.6422.513 الوديعة النظامية منمستحقة  إيرادات
1.456.6311.174.982ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى دائنة مطالبات

4.5665.006 إحتياطي أنشطة تكافل
72.864.6163.684.891 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

71.572.4791.925.584 مبلغ عنهاالاحتياطيات المطالبات المتكبدة وغير 
7209.1652.830 قساطاحتياطي عجز األ

45.21443.323 دخل عمولة غير مكتسبة
74.570.0663.826.119 غير المكتسبة قساطإجمالي األ

469.526523.820 دائنةالأرصدة معيدي التأمين 
6.4116.411 توزيعات أرباح مستحقة

-31.583 الفائض المتراكم
295.676255.554 المستحقة الزكاة

11.696.66811.614.796 مطلوباتالمجموع 

 وقوق الملكية

81.250.0001.250.000 رأس المال
111.065.5171.065.517 نظامي احتياطي 

167.472( 99.309) ستثماراتاحتياطي القيمة العادلة لإل
( 14.540)( 14.540) إعادة قياس التزام المنافع المحددة

286.28431.240 أرباح مبقاة

2.487.9522.499.689 لملكيةمجموع وقوق ا

14.184.62014.114.485ووقوق الملكية باتمجموع المطلو

9محتملة التزامات

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإل ارة

 

المدير المالي

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة 

           Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس
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 التعاونیة للتأمین الشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(
 

 الموجزة   األولیة الدخل قائمة
 
 

 

للثالثة أشھر 
 ۳۰في المنتھیة 

 ۲۰۲۰ یونیو
 )مراجعة(غیر 

للثالثة أشھر  
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۹یونیو 
 ) مراجعةغیر (

أشھر  للستة 
 ۳۰في المنتھیة 

 ۲۰۲۰ یونیو
 )مراجعة(غیر 

للستة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۹یونیو 
 ) مراجعة(غیر 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
        یراداتاإل

 ٤٫٤٥٦٫٥٤۷  ٥٫۰٤۲٫٥۳٤  ۱٫۹۹۹٫٥۱٤  ۲٫٤٦۹٫۸۲۷ التأمین المكتتبة أقساطإجمالي 
 ) ٦۲٫۰۲۸(  ) ٦٦٫٤۰۸(  ) ٥٤٫٦۷۳(  ) ٦۰٫۸۳۸( تأمین المسند، محليالإعادة 
 ) ٦۳٦٫۸٤۱(  ) ٦٦۹٫٤۱۸(  ) ٥۲۷٫٤۰۷(  ) ٥۱۷٫٦۱۰( تأمین المسند، دوليالإعادة 

 ۲٫٥۳۸  ۲٫۹٥٥  ۱٫۷٤۰  ۲٫۲۷۰ رسوم من التكافل إیرادات
 ) ۱۲٫۳۹۳(  ) ۱٥٫٥٥۱(  ) ۹۷۷٫٥(  ) ٦٫٥۷۹( خسارةالفائض  أقساط

 ۳٫۷٤۷٫۸۲۳  ٤٫۲۹٤٫۱۱۲  ۱٫٥۳۳٫۰۷۷  ۱٫۸۸۷٫۰۷۰ المكتتبة قساطاألصافي 
 ) ٤۸٥٫٥۷٥(  ) ۷٤۳٫۹٤۷(  ۱۷٫۸۹٥  ) ٤٦۲٫٦٦۹( غیر المكتسبة  قساطالتغییرات في األ

 ۹٤٫۳۰٤  ) ۲۲٫٥۹۰(  ۱٥۷٫٦٤٦  ۱۸٥٫٤۷۰ غیر المكتسبة قساطالتغییرات في حصة إعادة التأمین من األ
 ۳٫۳٥٦٫٥٥۲  ۳٫٥۲۷٫٥۷٥  ۱٫۷۰۸٫٦۱۸  ۱٫٦۰۹٫۸۷۱ المكتسبة قساطصافي األ
 ٤۹٫۹۰۳  ٥٤٫۹٦٥  ۲۳٫۰۸٤  ۲٤٫۱۸۷ إعادة التأمین عموالت
 ٥٫٦۲۷  ٥٫۸٦٤  ۲٫۱۰۷  ۱٫٦۲۹ اكتتاب أخرى إیرادات

 ۳٫٤۱۲٫۰۸۲  ۳٫٥۸۸٫٤۰٤  ۱٫۷۳۳٫۸۰۹  ۱٫٦۳٥٫٦۸۷ مجموع اإلیرادات
        

        االكتتابومصاریف تكالیف 
 ۳٫۳۹۲٫٥۳۳  ۳٫٤۰۲٫۲۹۰  ۱٫٥۷۱٫۱۳۰  ۱٫٦٥۱٫۷٦۱ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۱۰٫٤۸٥  ٥۷٫۲۰٥  ٥٫۱۷۱  ۹۲۰ المتكبدة المتعلقة بالمطالباتالنفقات 
 ) ٤۲۷٫٦۱۰(  ) ٦۹۲٫۳٤۲(  ) ۱۰۸٫۱٥٦(  ) ٤٥٥٫۰۳۰( التأمین من المطالبات المدفوعة معیديحصة 

 ۲٫۹۷٥٫٤۰۸  ۲٫۷٦۷٫۱٥۳  ۱٫٤٦۸٫۱٤٥  ۱٫۱۹۷٫٦٥۱ صافي المطالبات والمزایا األخرى المدفوعة
 ) ۹٦٫۱۸٤(  ) ۸۲۰٫۲۷٥(  ۱۰٥٫٦۲٦  ) ٦۱۳٫۸۹٤( تحت التسویةالتغییرات في المطالبات 

التغییرات في حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 
 ) ۱۳۸٫٥۲۱(  ٥۸۹٫۲۲٦ التسویة

 
۷۹۰٫۳۱٥ 

 
٦۳٫۳۷۰ 

 ) ۳۷٫۱٦۹(  ) ۳٥۳٫۱۰٥(  ) ۱۳٫۱۷۸(  ) ۲٥۷٫٥٥٦( عنھا وغیر المبّلغالتغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة 
المطالبات المتكبدة من  حصة معیدي التأمین التغیرات في

 ) ۱۹٫٦۷۹(  ۱٦٫۲۹۹ عنھا وغیر المبلغ
 

۳۹٫۲۱۷ 
 

)٥۳٫۳٥۸ ( 
 ) ٥٫۳٥۷(  ۲۰٦٫۳۳٥  ۱۰۰  ۱۹۲٫۳۱۲ التأمین  أقساطلتغیرات في احتیاطي عجز ا

 ۲٫۸٤٦٫۷۱۰  ۲٫٦۲۹٫٦٤۰  ۱٫٤۰۲٫٤۹۳  ۱٫۱۲٤٫۰۳۸ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة
 ) ۱٫۳۰۰(  ) ٤٤۰(  ) ٤۲۰(  ) ۳۳٤( التغییرات في احتیاطیات أنشطة التكافل

 ۱۷۲٫٤۷۰  ۱۹٥٫۷۳۹  ۸٥٫٥۹۸  ۹۲٫۲۲٤ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین
 ٦۸٫٦٤۷  ۹۱٫۱٤٦  ۲۸٫٤٤۲  ٤۱٫۸۸۷ مصاریف اكتتاب أخرى

 ۳۰٫٦٥۹  ۱۲٤٫٤۱۷  ۱۱٫٤۷۷  ۲۳٫۷۳۳ منافذالتوزیعات حصة تأمین 
 ۳٫۱۱۷٫۱۸٦  ۳٫۰٤۰٫٥۰۲  ۱٫٥۲۷٫٥۹۰  ۱٫۲۸۱٫٥٤۸ االكتتاب تكالیفومجموع مصاریف 

        
 ۲۹٤٫۸۹٦  ٥٤۷٫۹۰۲  ۲۰٦٫۲۱۹  ۳٥٤٫۱۳۹ صافي دخل االكتتاب

        أخرى تشغیلیة إیرادات/  (مصاریف)
 ) ۲٥۰٫۱۸۳(  ) ۲۹۸٫٤۹٥(  ) ۱۲٦٫٦٥۹(  ) ۱٤۳٫۹۷٤( عمومیة و إداریة مصاریف
 ) ٥۸٫۳۲۳(  ) ۳۲٫٦۱۰(  ) ۷٦٫۱۲۳(  ) ۱٦٫۹۹۰( الدیون المشكوك في تحصیلھا مخصص
 ۱۱٤٫۸۷۰  ۹۸٫۰۱۳  ٦۰٫٦۰۹  ۳٥٫۷۳۰ ، صافياالستثمارات من ومكاسب محققةأرباح توزیعات 

 ۱۱٫۳٥۰  ۷٫۷۳۰  ٦٫۳٦٥  ٤٫٥٦٦ الشركات الزمیلة، صافي االستثمارات في حصة الربح من
 -  ) ٤٫۸۱۲(  -  - انخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیع

 ۱۰٫۱۷۲  ۹٫۰۲۱  ٤٫۲۹٥  ۲٫۰٤۸ أخرى، صافي إیرادات
 ) ۱۷۲٫۱۱٤(  ) ۲۲۱٫۱٥۳(  ) ۱۳۱٫٥۱۳(  ) ۱۱۸٫٦۲۰( التشغیلیة األخرى مجموع المصاریف
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الشركة التعاونية للتأمين 

(شركة مساهمة سعودية)

)تتمة( الموجزة  قائمة الدخل األولية

للثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

2020يونيو 

(مراجعة)غير 

للثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

2019يونيو 

(مراجعةغير )

للستة أشهر 

 30المنتهية في 

2020يونيو 

(مراجعة)غير 

للستة أشهر 

 30المنتهية في 

2019يونيو 

(مراجعةغير )

)بآالف الرياالت السعو ية(

235.51974.706326.749122.782قبل التخصيص والزكاة الدخل  صافي

(6.348)(31.583)(4.300)(25.412)إلى عمليات التأمين الدخل للفترة العائد صافي 

210.10770.406295.166116.434قبل الزكاة لمساهمينا العائد إلىللفترة  الدخل صافي

( 35.842)(40.122)( 18.858)(21.908) الزكاة المحملة للفترة 

188.19951.548255.04480.592بعد الزكاة لمساهمينا العائد إلىللفترة  الدخل صافي

 ربحية السهم 

1.510.412.040.64ربحية السهم األساسية والمنخفضة )بالريال السعودي(

125.000.000125.000.000125.000.0000125.000.0000 المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

الرئيس التنفيذياإل ارةعضو مجلس 

 

المدير المالي

           Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس
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الشركة التعاونية للتأمين 

(شركة مساهمة سعودية)

الموجزة األولية  الشاملقائمة الدخل 

الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

2020يونيو

)غير مراجعة(

الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

2019يونيو

(مراجعة)غير 

أشهر الستة 

 30المنتهية في 

2020يونيو

)غير مراجعة(

الستة أشهر 

 30المنتهية في 

2019يونيو

(مراجعة)غير  اتإيضاو

)بآالف الرياالت السعو ية(

188.19951.548255.04480.592صافي الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة

اآلخر:الدخل الشامل 

األولية الدخل  قائمةمرة أخرى إلى  تحويلها سيعا 

في فترات الوقة:

 استثمارات متاحة للبيع:

257.689(268.465)76.563(257.747)4 صافي التغير في القيمة العادلة -

األوليةصافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل  -
418.485-5.0811.145

لالستثمارفي من الدخل الشامل اآلخر  حصة

1.355(3.397)(281)(3.631)لشركات الزميلةا

340.781(11.737)127.830(54.694)شامل للفترةال دخلال)الخسارة( / مجموع 

الرئيس التنفيذياإل ارةعضو مجلس 

 

 

المدير المالي

           Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس
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الشركة التعاونية للتأمين 

(شركة مساهمة سعودية)

الموجزة  وقوق المساهمين األوليةقائمة التغيرات في 

 رأس المـاا  ات و إيضا

االوتياطي 

 النظامي 

اوتياطي  

القيمة  

لة  العا  

 لالستثمارات 

إعا ة قياس  

التزامات  

المنافع 

 المحد ة 

األربــاح  

المجمــوعالمبقـــاة

)بآالف الرياالت السعو ية(

–  2019يناير   1الرصيد في 

1.808.221(230.829)(12.226)(198.724)1.250.0001.000.000مراجع

 : للفترة  الشامل دخل المجموع 

عائد إلى  صافي الدخل للفترة ال

80.59280.592  ----18 بعد الزكاة  مساهمينال

 في القيمة العادلة  اتالتغير

257.689--257.689--18 ستثمارات المتاحة للبيعلال

صافي المبلغ المحول إلى قائمة  

1.145--1.145--18 الدخل األولية 

  اآلخر الشامل الدخل من  حصة

لشركات  ا  لالستثمارات في

1.355--1.355-- الزميلة

80.592340.781  -260.189--  مجموع الدخل الشامل

  –  2019يونيو 30الرصيد في 

2.149.002(150.237)(12.226)1.250.0001.000.00061.465غير مراجع

–  2020يناير   1الرصيد في 

31.2402.499.689 ( 14.540)1.250.0001.065.517167.472مراجع

 للفترة: الشامل  الدخلمجموع 

عائد إلى  الدخل للفترة الصافي 

255.044255.044----18 بعد الزكاة  مساهمينال

التغيرات في القيمة العادلة 

 ( 268.465)-- ( 268.465)--18 لالستثمارات المتاحة للبيع  

صافي المبلغ المحول إلى قائمة  

5.081--5.081--18 الدخل األولية 

  الدخل الشامل اآلخرحصة من 

لشركات  ا  لالستثمارات في

 ( 3.397)-- ( 3.397)--18 الزميلة

 ( 11.737)255.044-( 266.781)--مجموع الدخل الشامل

  –  2020يونيو 30 الرصيد في 

286.2842.487.952 ( 14.540) ( 99.309)1.250.0001.065.517غير مراجع

الرئيس التنفيذياإل ارةعضو مجلس 

 

 

المدير المالي

           Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس
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الشركة التعاونية للتأمين 

(شركة مساهمة سعودية)

 الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

2020يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

المنتهية في الستة أشهر المنتهية في الستة أشهر

اتإيضاو

 2020يونيو 30

(مراجعة)غير 

 2019يونيو 30

( مراجعةغير )

(بآالف الرياالت السعو ية)

 :األنشطة التشغيلية

749.326782.122للفترة  الزكاةالتخصيص و قبل الدخلصافي 

 تعديالت على البنود غير النقدية:

351.15479.11 والمعدات استهالك الممتلكات 

558657.2 غير الملموسة  الموجودات  طفاءا

610.3258.323 لديون المشكوك في تحصيلها ا مخصص

2691.145 ستثمارات اإل من بيع الربح

-4.812 للبيعمتاحة استثمارات   انخفاض قيمة

(11.350)(730.7)، صافيالشركات الزميلةاألرباح من االستثمارات في حصة 

438.128.046 مخصص التزامات المنافع المحددة 

057.385193.082

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(61.425)(859.94) أخرى  وموجوداتمصاريف مدفوعة مقدما 

770(592.2) فائض خسارة مؤجلة  أقساط

(7.944)(911.33) تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

315.79063.370 تحت التسويةالتأمين من المطالبات  معيديحصة 

(53.358)217.39عنها  وغير المبلّغالتأمين من المطالبات المتكبدة  معيديحصة 

(94.304)22.590 غير المكتسبة قساطالتأمين من األ معيديحصة 

(172.001)(1.583.684) ذمم مدينة ، صافي

160.055(294.54) دائنةالالتأمين  معيديأرصدة 

947.743485.575 غير مكتسبة  أقساط إجمالي 

1.891965 دخل عمولة غير مكتسبة 

(96.184)(275.820) تحت التسويةإجمالي المطالبات 

(37.169)(105.353) عنها  وغير المبلّغالمطالبات المتكبدة احتياطيات 

(5.357)335.206 التأمين أقساطعجز احتياطي 

(1300)(440) نشطة التكافل أاحتياطي 

(52.884)649.281 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى مطالبات دائنة و

(159.472)321.891

(5.873)(108.8) مدفوعةال التزامات المنافع المحددة

316.018(267.480)األنشطة التشغيلية ناتج منال /  )المستخدم في( صافي النقد

 إستثمارية: أنشطة
653.1.3001.171.317 بيع استثمارات متاحة للبيع متحصالت من

(608.588)(452.1.706) شراء استثمارات متاحة للبيع 

129.395.74.665.148 ضاربة / المرابحة مال ودائع  استحقاق  متحصالت من

(5.683.634)(102.945.6) / المرابحة  إيداعات ودائع المضاربة

(29.534)(516.46) استثمار مستحقة إيرادات

13.66818.753 من استثمارات في شركات زميلة مستلمة توزيعات أرباح 

(1.335)(301.6) شراء ممتلكات ومعدات 

(4.268)(734.2) شراء موجودات غير ملموسة 

(472.141)2.345األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

 :أنشطة تمويلية
(1.674)-   مدفوعة خالل الفترةالزكاة ال

(1.674)-يةنشطة التمويلاأل المستخدم في  النقد صافي

(157.797)(922.477) ما يعا له صافي التغير في النقد و

61.306.5501.600.240 فترة بداية الفي ، ما يعادلهالنقد و

6628.8281.442.443فترة، في نهاية الما يعا لهالنقد و

 غير نقدية: إضافيةمعلومات 

258.834(384.263) المتاحة للبيع   التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

1.355(3.397) الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلةمن حصة 

-10.250التصنيف إلى استثمارات متاحة للبيع من استثمار في شركات زميلة إعادة 

الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإل ارة

 المدير المالي

           Fraser David Gregory
عبدالعزیزبن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس
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عــام  -  1

بالمملكة العربية السعودية بموجب  شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض  -( "الشركة "الشركة التعاونية للتأمين )

هـ( بموجب السجل التجاري  1406جمادى األولى  8)الموافق  1986يناير  18وتم تسجيلها بتاريخ  .5المرسوم الملكي رقم م/

الرياض   -  86959ص ب    ،الربيع  حيطريق الثمامة )التخصصي(    إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو:  .1010061695رقم  

 . المملكة العربية السعودية ،11632

 .يتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال التي تشتمل على إعادة التأمين والتوكيالت

أمين يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات التأمين الصحي وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين ضد الحرائق والت 

 . الهندسي وتأمين الطاقة وتأمين الطيران وتأمين التكافل والتأمين ضد الحوادث

هـ(، تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )نظام التأمين( 1424جمادى الثاني  2)الموافق  2003يوليو  31بتاريخ 

أصدرت مؤسسة النقد العربي  .هـ(1425شوال  18)الموافق  2004ديسمبر  1وفي  .(32بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

التأمين ولوائحه التنفيذية ترخيصاً للشركة لممارسة أعمال   نظام السعودي باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة 

 .التأمين في المملكة العربية السعودية 

، قامت الشركة بتعديل عقد 2004يناير  20وبتاريخ    .التأمين كما هو مطلوب  تدير الشركة األعمال وتقوم بتقديـم التمويل لعمليات

 .التأسيس حيث تم منح الصالحية لمجلس اإلدارة لتحديد الطريقة التي يتم بموجبها التصرف في فائض عمليات التأمين

فيذية الصادرة عن مؤسسة النقد التن  لوائححسب ال مليات التأمين، توزيع فائض ع2004مارس  20اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 

٪ على حاملي  10٪ من فائض عمليات التأمين السنوي، وتوزيع الباقي والبالغ  90العربي السعودي وذلك بحصول المساهمين على  

 .سيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل .وثائق التأمين

 اإلعدا   أسس -  2

أسس العرض  (أ )

34 وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2020يونيو 30 لفترة المنتهية في لكما في و للشركة األولية الموجزة  المعلوماتتم إعداد 

واإلصدارات األخرى  المعايير  و  معتمد في المملكة العربية السعوديةال  (" 34المعيار المحاسبي الدولي رقم  ")  التقرير المالي األولي

 .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة

ات المتاحة  ستثمارالا قياسطبقاً لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  الموجزةالمالية األولية  المعلومات يتم إعداد

أساليب  نهاية الخدمة على أساس    كافأة مقايس  و  الملكية   حقوقة  قفي الشركات الزميلة بطري   االستثمارات  وقياسللبيع بالقيمة العادلة  

، ومع ذلك .متدوالغير  - متداولباستخدام تصنيف  للشركة وليةقائمة المركز المالي األ عرضال يتم  .االكتواريالخبير تقييم 

تصنف األرصدة التالية بصفة عامة كالتالي: غير متداولة: وديعة نظامية ودخل مستحق من وديعة نظامية ومعدات وممتلكات  

ستثمارات متاحة للبيع واحتياطي العمليات غير  وموجودات غير ملموسة واستثمارات عقارية واستثمارات في شركات زميلة وا

على أنها  للقوائم المالية األخرى البنودجميع  تصنيف يتم .المستمرة ومكافآت نهاية الخدمة وعائدات مستحقة من وديعة نظامية

 . متداولة

، تأمين في المملكة العربية السعوديةتقوم الشركة بعرض قائمة مركزها المالي بالترتيب حسب درجة السيولة وفقاً لما تتطلبه أنظمة ال

(. يتم تسجيل  18تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية تبعاً لذلك إيضاح )

والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. ويتم تحديد أساس توزيع    يرادات الموجودات والمطلوبات واإل

 المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة واعتمادها من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 
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 )تتمة(   اإلعدا  أسس -  2

)تتمة(  أسس العرض ()أ 

لتدفقات النقدية لعمليات التأمين للدخل الشامل وللدخل ول الموجزة والقوائم األولية الموجزة  األولية تم عرض قائمة المركز الماليي 

إرشادات المالية كمعلومات مالية إضافية لالمتثال لمتطلبات و  المعلومات  من    18عمليات المساهمين المعروضة في اإليضاح رقم  لو

المالي. تتطلب اللوائح   اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير

والمصاريف لعمليات    يراداتالتنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإل

لدخل الشامل  للدخل، ول  والقوائم األولية الموجزةمركز المالي،  األولية الموجزة للقوائم  الساهمين. وبالتالي، فإن  التأمين وعمليات الم

يرادات لتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإللو

 من العمليات المعنية.الشاملة خسائر أو ال  دخلوالمصاريف وال

أرصدة ومعامالت عمليات  و تجميع  عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج  

، إن  التأمين مع تلك المتعلقة بعمليات المساهمين. يتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة

وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت  

 واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. 

المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة للحصول على المعلومات المالية السنوية الكاملة ويجب   المعلومات ال تتضمن 

هذه المعلومات المالية   عرض. يتم 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالمالية السنوية كما في و  القوائمقراءتها باالقتران مع 

 ريبه إلى أقرب الف. األولية الموجزة بالريال السعودي ويتم تق

امة األوكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اله  (ب )

المالية األولية الموجزة، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات   المعلوماتيتطلب إعداد 

 يراداتالمالية األولية الموجزة، ومبالغ اإل معلوماتات المحتملة كما في تاريخ الالمسجلة. واإلفصاح عن الموجودات والمطلوب 

ن أن إعداد هذه التقديرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل  والمصاريف المدرجة خالل فترة التقرير. وبالرغم م

 لألحداث والعمليات الحالية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

المستقبلية بما فيها التوقعات لألحداث  ،على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى باإلستناديتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر 

 . يتوقع بأن تكون معقولة حسب الظروف التيو

هذه المعلومات المالية األولية الموجزة، فإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية   إعداد عند

ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس تلك التي تطبق على

المالية السنوية   القوائمة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات الشكوك التي تم الكشف عنها في ومع ذلك ، قامت الشرك  .2019

. ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد  19األخيرة على خلفية لجائحة كورونا الجديد

 التقارير المستقبلية.

األولية الموجزة:  المعلوماتة في إعداد هذه امالهسبية المحا يما يلي األحكام والتقديرات ف

  بموجب عقود التأمين المطالباتالتقدير النهائي لاللتزام الناتج عن  .1

إن تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك  

مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزامات التي ستدفعها الشركة بشكل نهائي لمثل هذه العديد من 

 المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية 

دة وغير المبلغ عنها. تقدر المطلوبات الناتجة عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت  المتوقعة للمطالبات المتكب 

ايتها التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية فترة التقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كف

 .ويتم إجراء التغييرات على المخصص
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 )تتمة(   اإلعدا  أسس -  2

الهامة )تتمة( استخدام األوكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية)ب(   

مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي   يعتبر
تاريخ قائمة المركز المالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة بشأن الحدث المؤمن عليه الذي وقع قبل 

المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق  
فيرغسون وطريقة معدل   -ق مثل طريقة شين الدر و طريقة بورنهيترسداد المطالبات المستقبلية. يُستخدم نطاق واسع من الطر

االكتواري لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم االكتواري منهجية الفصل بما في ذلك تحليل ر الخسارة المتوقعة من قبل الخبي 
واضحة والضمنية تتعلق بمبلغ التسوية التكلفة لكل فرد لكل سنة لقطاع األعمال الطبية. تتضمن هذه الطرق عدداً من االفتراضات ال 

 المتوقع وأنماط تسوية المطالبات. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع .2

تقوم الشركة بتحديد االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع إذا كان هناك انخفاض جوهري أو دائم في القيمة العادلة  

بالنسبة لحقوق الملكية  للموجودات المالية المتاحة للبيع عن التكلفة. إن تحديد ما إذا كان االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب حكم. 

٪ من التكلفة األصلية جوهرياً 30االنخفاض بنسبة  هراً فما فوق انخفاض دائم ويعتبرش 12تعتبر فترة  الستثمارية،او الصناديق 

وفقاً لسياسة الشركة. عند القيام بهذا الحكم، تقوم الشركة أيضا بتقييم من بين أمور أخرى التقلبات العادية في سعر السهم، والوضع  

 ة والقطاعات والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل.  المالي للمستثمر وأداء الصناع

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  .3

تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً  يتم

لصعوبات المالية للمدين واحتمالية إفالسه أو إعادة هيكلته مالياً وكذلك العجز والتأخر  للشروط األصلية للذمم المدينة. تعتبر أهم ا

 في السداد من مؤشرات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة. 

المالية  لألدواتالقيمة العادلة  .4

القيمة العادلة المقدرة.   المالية المتداولة في السوق أوتستند القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المتداولة لألوراق  

ح  يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات شروط ومالم

 مخاطر مماثلة. 

المالية التي ال يوجد لها سوق نشط أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب تقييم. وفي   لألدواتيتم تحديد القيمة العادلة  

عندما  هذه الحاالت يتم تقدير القيم العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. و

حظة غير متوفرة، يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم تكون معلومات السوق القابلة للمال 

جات  للتحقق من أن المخروالتحقق من صحتها بشكل دوري. وذلك معايرتها ، تتم ، النماذج( لتحديد القيم العادلة)على سبيل المثال

صى مدى عملي، تستخدم النماذج بيانات قابلة للمالحظة فقط، أما المجاالت  السوق المقارنة. وإلى أق   سعارتعكس البيانات الفعلية وأ

األخرى مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى( فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء  

 .14يرجى الرجوع إلى القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح   تقديرات.

الموجودات المالية وعلى االحتياطيات الفنية الطبية   19كورونا فيروس الجديدتأثير  .5

باعتباره وباًء اعترافاً  19، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء فيروس كورونا الجديد2020مارس  11في  •

بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة 

جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية  العربية السعودية. وقد اتخذت الحكومات في  

السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت التوجيهات للتباعد االجتماعي وفرضت الحجر وحظر التجول  

 . المملكةعلى مستوى 



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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 )تتمة(   اإلعدا  أسس -  2

)تتمة(الهامة  واالفتراضات المحاسبيةاستخدام األوكام والتقديرات  )ب(   

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى بما في ذلك  19استجابة النتشار فيروس كورونا الجديد •

المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك 

دارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات األسواق، قامت إ

 االستباقية والوقائية لضمان:  

صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع في المناطق التي تعمل فيها   -

 استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليها سليمة.   -

كما هو موضح أدناه. كما هو الحال    الطبي السيارات  القطاعفي    19فيروس كورونا الجديديظهر التأثير الرئيسي لوباء   •

مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة 

وشدة الوباء، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو  

 تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط به بشكل منتظم. تقديري، وسوف

االحتياطيات الفنية الطبية 

بناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد  

الق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج  ساعد في تقليل أي تأثير غير مواٍت. خالل اإلغ

يونيو   21االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض تجربة المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ 

شركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في  ، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة ال 2020

 2020يونيو  30تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية في 

: ال شيء 2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  193.8الختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج ، قامت الشركة بحجز مبلغ  

 . : ال شيء( كاحتياطي عجز في األقساط2020مارس  31؛ 

االحتياطيات الفنية للسيارات 

إلى جميع  2020مايو  8بتاريخ   189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم 19فيروس كورونا الجديداستجابة لوباء 

من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية  شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. 

التأمين على السيارات بالتجزئة الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع  وثائقجميع 

 لتعميم.بوالص السيارات الجديدة بالتجزئة المكتوبة في غضون شهر واحد من هذا ا

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

تمديد شهرين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي نقص في األقساط بناًء على المطالبات  

تدة فترة شهرين. أجرى الخبير االكتواري للشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات  المتوقعة للفترة المم

النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها على مستوى إجمالي )أو "مجزأ"( لخط أعمال السيارات ولم يتم تسجيل أي  

 .2020يونيو  30كما في  التزام إضافي كاحتياطي نقص أقساط التأمين

شهًرا وفقًا   14بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفقًا للتعميم أعاله، يتم الحصول على قسط التأمين على مدى فترة التغطية، أي 

يث لم يتم ح  2020يونيو    30للسياسة المحاسبية للشركة. ال يوجد تأثير كبير للتمديد لمدة شهرين في األقساط المكتسبة اعتباًرا من  

 جوهرية خالل فترة الشهر الواحد. االكتتاب بمالغ أقساط 

موجودات مالية أخرى 

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  19الجديدة بسبب جائحة كورونا ي سياسة المحاسب لقامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا ل

الجوهرية انخفاض قيمة الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. وتشمل هذه العوامل، مثل الصعوبات المالية 

س أو إعادة  المصدر أو المدين في إفال  ية دخول، احتمالاتأو التأخر في الدفع التخلف عن السدادبالنسبة للمصدر أو المدين، أو 

، أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا هناك انخفاض المصنفة تحت بند متاح للبيع ي حالة األسهمفذلك. ف وغير آخرتنظيم مالي 

  .تهاتكلف بأقل منفي القيمة العادلة للموجودات المالية   جوهري

أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها  الم يكن له 19الجديدالشركة أن جائحة كورونا  إدارة بناًء على هذه التقييمات، تعتقد

 الشركة مراقبة الوضع عن كثب. إدارة  . وتواصل 2020يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهيةللشركة 



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(   اإلعدا  أسس -  2

السياسات المحاسبية الهامة    )ج(

المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية    معلوماتالمحاسبية المستخدمة في إعداد التتوافق السياسات  

باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير الحالية التي لم يكن لها تأثير مادي على  ، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  شركةللم

 للشركة. المعلومات المالية 

معايير صا رة ولكنها غير سارية المفعوا    (  )

ً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار  إضافة إلى المعايير أعاله نوضح أدناه بيانا

في حالة انطباقها عند سريان مفعولها. قررت الشركة إن وجدت،  المالية للشركة. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير،المعلومات 

لتعديالت والمراجعات على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام  عدم التطبيق المبكر لالحقا 

 بها في تواريخ الحقة. 

" األ وات المالية"  – 9المعيار الدولي للتقرير المالي  

المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة . يتناول 39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي  2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 باألدوات المالية: 

التصنيف والقياس:  (1

منهًجا واحدًا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة   9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:  من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل 

 يحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأصول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  •

والفائدة  الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل المبلغ •

 على المبلغ األصلي المستحق. 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح 

 أو الخسارة عند البيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع؛ و بموجوداتتفاظ يحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االح •

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق،  •

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف  يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

المبدئي، يمكن للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل 

 كبير من عدم تطابق محاسبي.

جراء انتخابات غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إ

الالحقة في الدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات 

 األرباح في الربح أو الخسارة. 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مقدار التغير في  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها ب 

القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوبة إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل  

االلتزام في الدخل الشامل اآلخر إنشاء أو  اآلخر، ما لم يكن من شأن االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة ب 

 توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة. 

انخفاض القيمة:  (2

خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة  9يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل 9ا لمقياس المعيار الدولي للتقرير المالي  . وفقً 39بموجب معيار المحاسبة الدولي  

االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر 

وقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المت 

 االعتراف األولي. 



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(  ) (   معايير صا رة ولكنها غير سارية المفعوا

محاسبة التحوط:  (3

متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.    9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  

 تحدد المتطلبات نهًجا أكثر اعتمادًا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام.  

قيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادةً باسم تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات ال

"تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في المعيار 

الدولية للمحاسبة يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع  . تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس المعايير  39المحاسبي الدولي  

 منفصل. 

تاريخ النفاذ  (4

. ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي  للتقرير 2018يناير    1المنشور هو    9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي  

األدوات المالية مع تفسير لجنة تفسيرات المعيار الدولي  للتقرير   -  9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي    -  4المالي  

الحالي للسماح للمنشآت التي   4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي 2016سبتمبر  12عقود التأمين، المنشورة في  - 4المالي 

للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار  4الي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الم

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة )المعيار الدولي للتقرير المالي   9الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: - 17

حتى التاريخ األسبق مما يلي:  9معيار الدولي للتقرير المالي تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق ال -

 تاريخ نفاذ معيار عقد التأمين الجديد؛ أو •

يقترح مجلس المعايير  ، 2020مارس  17في . 2023يناير  1الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد  •

واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير  17ر المالي قري لت لالدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي للمعيار الدولي 

. إن 2023يناير  1إلى  2021يناير  1من  4في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  9المالي 

متعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي اإلفصاحات اإلضافية ال

 سابقًا ؛ أو 9ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق   ، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المعينة، قم9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 المحاسبي التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة. 

عقود  ( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن ال1: )2018يناير  1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 

)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود  4التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة  2التأمين( بالقيمة اإلجمالية المدرجة مبلغ جميع التزاماتها؛ و )

إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي،    بالتأمين مع

إلى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإلفصاحات   9قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة. المتعلقة بالموجودات 

وتأجيل  17تاريخ سريان المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم "عقود التأمين"،  - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، هو حالياً  "عقود التأمين" 4المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم في  9اإلعفاء المؤقت لمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي 

التأمين". يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من "عقود  4وسيحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، 2023يناير  1

 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعايير الدولية إلعداد التقرير المالي  15المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 

الدخل   قائمةلتي ستؤثر في كل من "األدوات المالية". تتوقع الشركة تأثيًرا جوهريًا على قياس وكشف التأمين وإعادة التأمين ا

 هذا المعيار الجديد في وقت مبكر. تطبيقالمركز المالي. قررت الشركة عدم  قائمةو
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)تتمة(   اإلعدا  أسس -  2

 التقارير القطاعية   (هـ

يعتبر القطاع جزءاً أساسياً من الشركة يقوم بتقديـم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، وتختلف مخاطره ومنافعه عن القطاعات  

قطاعات يتم رفع  ثمانيةاألخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

 التقارير بشأنها وهي كاآلتي:

ويقوم بتغطية التأمين الطبي.  -قطاع صحي   •

حجاج. تغطية التأمين الصحي لل –قطاع العمرة الصحي  •

قطاع تأمين السيارات.  •

المنافذ ــ إلتزام تأمين الطرف الثالث للسيارات األجنبية ويقسم ربح هذا القطاع مع شركات التأمين األخرى.  •

تغطية الممتلكات والهندسة والبحرية والطيران والطاقة وكذلك تأمين الحوادث  ويشمل  -قطاع الممتلكات وضحايا الحوادث  •

 العامة.

تغطية للحجاج.  –تأمين ضد الحوادث العامة  •

الحماية واإلدخار.  •

إعداد تقاريرعمليات المساهمين في الشركة. إن الدخل المكتسب من االستثمارات هو النشاط الوحيد   -قطاع المساهمين  •

. تم تحميل بعض مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة اآلخرى على هذا القطاع على داتيرااإل لتحقيق

 أساس مناسب. يتم تحميل فائض أو خسارة عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس مناسب. 

الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير  ر  يتم إعداد التقاري 

التشغيلية، والذي يقع على عاتقه تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وتم تحديده باعتباره الرئيس التنفيذي المكلف 

 باتخاذ القرارات االستراتيجية. لم تتم أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة.

 موسمية العمليات ال ( و

.للشركة ال يوجد أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين

 صافي ،الذمم المدينة - 3

تتكون الذمم المدينة من صافي المبالغ المستحقة من الجهات التالية:

2019ديسمبر  202031يونيو 30

)مراجعة( )غير مراجعة( 

)بآالف الرياالت السعو ية( 

2.638.998668.599 وثائق التأمينحاملي 

423.624806.205   الوكالء الوسطاء و
50.333122.283( 13عالقة )إيضاح  ويذ أطراف

3.112.9551.597.087

112.50245.015التأمين معيديمن  ذمم مدينة

5.7635.434 إدارية برنامج خدمات 

3.231.2201.647.536

(151.642)( 184.252)مشكوك في تحصيلهامخصص ديون 

3.046.9681.495.894 صافي ، الذمم المدينة
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 المتاوة للبيع اتستثماراال - 4

من اآلتي :حة للبيع ات المتاستثمارتتكون اال

2019ديسمبر  202031يونيو 30

)مراجعة( )غير مراجعة( 

)بآالف الرياالت السعو ية(  إيضاح 

 عمليات التأمين 

173.36953.165 استثماريةصناديق 

1.520.4031.213.310و األوراق المالية(  والشركات  يةالحكوم)محفظة الدخل الثابت 

318.813157.084 ملكية اسهم -استثمارات في محفظة خاصة  

-110.250-4  االستثمار في األسهم الخاصة 

6.341- صكوك 

81.624- األموال المودعة لدى مدير المحفظة 

2.022.8351.511.524المجموع 

 عمليات المساهمين 

321.919651.917 استثمارية صناديق 

275.194388.344و األوراق المالية( والشركات  يةمحفظة الدخل الثابت )الحكوم

274.384122.723 ملكية اسهم -استثمارات في محفظة خاصة  

72.240- األموال المودعة لدى مدير المحفظة 

871.4971.235.224 المجموع 

2.894.3322.746.748مجموع االستثمارات المتاحة للبيع



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(   للبيعات المتاوة ستثماراال -  4

االستثمارات المتاحة للبيع هي كاآلتي: حركة التغيرات في 

2020يونيو 30

)غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

)مراجعة( 

األوراق  

المالية 

المدرجة 

األوراق  

المالية غير 

المجموع   ة درجالم

األوراق  

المالية 

المدرجة 

 األوراق  

المالية غير 

المجموع   ة درجالم

)بآالف الرياالت السعو ية(

عمليات التأمين

الرصيد في بداية الفترة/  

1.234.9071.234.907-162.8371.348.6871.511.524 السنة 

299.4701.032.1351.331.605153.750360.277514.027المشتريات 

إعادة تصنيف من 

استثمار في شركات  

---10.25010.250- زميلة 

(430.787)(430.787)-(632.628)(482.628)(150.000)ستبعادات الا

التغيرات في القيمة  

9.087184.290193.377(197.916)(204.422)6.506العادلة لالستثمارات 

الرصيد كما في نهاية 

318.8131.704.0222.022.835162.8371.348.6871.511.524الفترة / السنة

عمليات المساهمين 

الرصيد في بداية الفترة/  

1.670.2231.670.223-194.9801.040.2441.235.224 السنة 

134.165240.682374.847179.939234.552414.491المشتريات 

(992.865)(992.865)-(668.025)(561.217)(106.808)ستبعادات الا

التغيرات في القيمة  

15.041128.334143.375(70.549)(58.892)(11.657)العادلة لالستثمارات 

في نهاية كما الرصيد 

210.680660.817871.497194.9801.040.2441.235.224الفترة/ السنة

529.4932.364.8392.894.332357.8172.388.9312.746.748المجموع 

31)ال سعودي ـمليار ري  2,8الشريعة اإلسالمية بقيمة متوافقة مع ، استثمرت الشركة في "أوراق" 2020يونيو 30 كما في

إن  كايمن. الخاصة تم تأسيسها وتسجيلها في جزر  أغراضذات  عن شركةصادرة مليار ريـال سعودي(  2,5: 2019ديسمبر 

مدير هذه األوراق الشرعية هو شركة مسجلة في مركز دبي المالي الدولي، في دبي. تتضمن االستثمارات األساسية لألوراق  

ثابت. إن  و محافظ الدخل ال أسهم ملكية  – و استثمارات في محفظة خاصة  الشرعية صناديق استثمارية وصناديق األسهم الخاصة

الملكية النظامية لهذه االستثمارات األساسية ليست لدى الشركة، مع ذلك، فإن الشركة هي المالك المستفيد الرئيسي لإلستثمارات  

و االستثمارات األساسية. إن االستثمارات األساسية   المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةاألساسية بما لديها من سيطرة على األوراق 

 شركة لغرض خاص أو في حساب لدى أحد مديري الصناديق أو المحافظ المرشحة من قبلها.  محفوظة لدى
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 )تتمة( ات المتاوة للبيعستثماراال - 4

حركة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات هي كاآلتي: إن

أشهر   للثالثة
30المنتهية في 

2020يونيو

أشهر  للثالثة
 30المنتهية في 

2019يونيو

أشهر    للستة
30المنتهية في 

2020يونيو

أشهر   للستة
 30المنتهية في 

2019يونيو

)غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 عمليات التأمين 

126.044( 197.916)45.457( 202.494) التغير في القيمة العادلة 

-( 22.581)-( 22.581)األولية   المحول إلى قائمة الدخلصافي المبلغ 

-2.637-- انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

(225.075 )45.457(217.860 )126.044

 عمليات المساهمين 

131.645( 70.549)31.106( 55.253) التغير في القيمة العادلة 

22.8501.145-41.066صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل األولية  

-2.175-- انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

(14.187 )31.106(45.524 )132.790

258.834( 263.384)76.563( 239.262)المجموع 

لخدمات التأمين )"نجم"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة. بسبب التغيير٪ من ملكية الشركة في شركة نجم 3.85يمثل هذا    4-1

في هيكل مجلس إدارة نجم ، فقدت الشركة تأثيًرا كبيًرا ونتيجة لذلك تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع. هذه األسهم غير مدرجة  

 القيم العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.  ومسجلة بالتكلفة. في حالة عدم وجود معلومات مالية موثوقة ، تعتقد اإلدارة أن

/ المرابحة و ائع المضاربة - 5

هي هذه الودائع  إن  في المملكة العربية السعودية.  ئة السوق المالية  لدى مؤسسة مالية مسجلة لدى هي   بها  محتفظ  ضاربةالم  ودائع  إن

ولديها استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر إلى سنة و  ريال السعوديمقومة بالفي الغالب في هياكل المضاربة. هذه الودائع 

 . (٪2.24: 2019ديسمبر  31) ٪2.6على متوسط الدخل المالي بمعدل تعطي عائد 

:يتاللاهي ك / السنة ودائع المضاربة خالل الفترةحركة  إن

2019ديسمبر  202031يونيو 30

)مراجعة( )غير مراجعة( 

)بآالف الرياالت السعو ية( 

 عمليات التأمين 

1.577.9121.387.500الرصيد في بداية الفترة / السنة 

3.244.7645.534.846 مودع خالل الفترة / السنة 
(5.344.434)( 3.450.720)متحصل خالل الفترة / السنة 

1.371.9561.577.912نهاية الفترة / السنة الرصيد في 

 عمليات المساهمين 

1.961.464851.625الرصيد في بداية الفترة / السنة 
3.700.3385.362.907 مودع خالل الفترة / السنة 

(4.253.068)( 3.944.409) مستحق خالل الفترة / السنة 

1.717.3931.961.464الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

3.089.3493.539.376 المجموع 
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يعا له وما نقدال - 6

2019ديسمبر  202031يونيو 30

)مراجعة( )غير مراجعة( 

)بآالف الرياالت السعو ية( 

 عمليات التأمين 

707.7061.297.401أرصدة البنك والنقد

707.7061.297.401

مساهمين عمليات ال

120.9229.149 أرصدة البنك والنقد

120.9229.149

828.6281.306.550يعادله  مامجموع النقد و

مليون  1.2: 2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  113رصيد حساب تحت الطلب بمبلغ تشمل األرصدة لدى البنوك والنقد 

خارج قائمة المركز المالي(، تم إيداعها لدى أطراف أخرى ذات   التعرضاتريـال سعودي(. إن األرصدة لدى البنوك )بما فيها 

 وفقا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز. مرتفعتصنيف ائتماني 

صافي ،واإلوتياطياتالمطالبات تحت التسوية وإجمالي غير المكتسبة  قساطاأل - 7

 :هي كالتالي غير المكتسبة قساطاأل الحركة في ( أ)

2020يونيو 30

)غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

)مراجعة( 

اإلجمالي

مطلوب من  

اإلجماليالصافي معيدي التأمين

مطلوب من  

الصافي معيدي التأمين

)بآالف الرياالت السعو ية(

الرصيد كما في بداية  

3.275.454(544.839)3.110.1603.820.293(715.959)3.826.119الفترة / السنة

مكتتبة خالل   أقساط

6.725.672(1.650.188)4.306.7088.375.860(735.826)5.042.534الفترة / السنة

مكتسبة خالل   أقساط

(6.890.966)1.479.068(8.370.034)(3.540.171)758.416(4.298.587)الفترة / السنة

الرصيد كما في نهاية 

3.110.160(715.959)3.876.6973.826.119(693.369)4.570.066الفترة / السنة
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)تتمة( صافي ،المطالبات تحت التسوية واإلوتياطياتغير المكتسبة وإجمالي  قساطاأل - 7

 يلي:  على ما واالحتياطياتالمطالبات تحت التسوية  تشتمل صافي ( ب )

2019ديسمبر  202031يونيو 30

)مراجعة( )غير مراجعة( 

)بآالف الرياالت السعو ية( 

2.897.6823.717.931 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

(33.040)( 33.066)للخردة والمستردات  القابلة للتحقق: القيمة ناقصأ

2.864.6163.684.891

1.572.4791.925.584غير المبلَّغ عنهاوالمطالبات المتكبدة احتياطي يضاف: 

209.1652.830 التأمين أقساطيضاف: احتياطي عجز 

4.646.2605.613.305 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات إجمالي 

 ً (3.100.446)( 2.310.131) تحت التسوية التأمين من المطالبات معيدي: حصة ناقصا

(327.724)( 288.507)المتكبدة وغير المبلغ عنها التأمين من المطالبات معيديحصة ناقصاً: 

(3.428.170)( 2.598.638)حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 

2.047.6222.185.135 واإلحتياطيات صافي المطالبات تحت التسوية  

التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف مقابل    تأكدهناك العديد من مصادر عدم ال

ً مفصالً لإل المختلفة في تقييم  اييروالمع ةالفني حتياطيات هذه المطالبات. أجرت اإلدارة والخبير االكتواري الخارجي تقييما

 . الفنية مطلوباتال

)إجمالي المطالبات   فنية ، بناًء على توصيات الخبير االكتواري الخارجي، سجلت اإلدارة احتياطيات 2020يونيو 30 كما في

هذه  جزء كبير منو مليار لاير سعودي(.  5.61: 2019مليار لاير سعودي ) 4.65 قيمتها واالحتياطيات( بلغتتحت التسوية 

الذي يعد أفضل تقدير التجاهات المطالبة النهائية المتوقعة كما في   الطبي  القطاعبقطاع الممتلكات والحوادث و  االحتياطيات يتعلق

 .2020يونيو 30

رأس الماا - 8

: 2019ديسمبر    31)  2020يونيو  30  مليار لاير سعودي كما في  1.25  وقدره  والمدفوع بمبلغ  المصرح بهيبلغ رأس مال الشركة  

، مليون سهم( 125: 2019ديسمبر  31) 2020يونيو 30 كما في مليون سهم 125يتكون من و ،مليار لاير سعودي( 1.25

 .للسهم الواحد لاير سعودي  10قيمة ب 

 جميع المساهمين بالشركة للزكاة: يخضع  .إن هيكل الملكية في الشركة هو كما يلي

2020يونيو 30

المدفوع والمصّدر  به  المصرح

( بآالف الرياالت السعو ية )األسهم  عد   

عامة  أسهم ملكية  79.025.509790.255790.255

للتقاعد  العامة ؤسسةمال  23.612.685236.127236.127

االجتماعية العامة للتأمينات  المؤسسة  22.361.806223.618223.618

125.000.0000.000251.1.250.000
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)تتمة( رأس الماا - 8

2019ديسمبر  31

المدفوع والمصدّر   به المصرح

)بآالف الرياالت السعودية( األسهم عدد

عامة  أسهم ملكية  79.025.509790.255790.255

للتقاعد  العامة ؤسسةمال  23.612.685236.127236.127

ماعية ت جالا للتأمينات العامة المؤسسة  22.361.806223.618223.618

125.000.0001.250.0001.250.000

االلتزامات المحتملة - 9

إصدرت بالنيابة عنها من  خطابـات ضمانو  بإعتمادات مستندية لدى الشركة التزامات محتملة تتعلق، 2020يونيو 30 كما في

نشأت خالل الدورة العادية   والتي، مليون لاير سعودي( 200: 2019ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 218بمبلغ  البنوك

 .ألعمالل

تم عمل مخصصات    .شركات التأمين، هناك قضايا مقامة ضد الشركة ضمن سياق أعمالها االعتيادية  لمعظمكما هو الحال بالنسبة  

أثر جوهري   عند االنتهاء منها ع أن يكون لهذه القضايا بالمحكمةمالئمة تتعلق بالقضايا المعلقة وتعتقد الشركة أنه من غير المتوق

 .األولية الموجزة على المعلومات المالية

الو يعة النظامية - 10

من رأس   ٪10قامت الشركة بإيداع    ،نظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعوديلمن الالئحة التنفيذية    58طبقاً للمادة  

بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد    لدى  مليون لاير سعودي(  125:  2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  125  والبالغالمال  

سحبها بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد    يجوزالبنك األهلي التجاري و  لدى الوديعة النظامية  ب   اإلحتفاظ  يتم  .العربي السعودي 

 . العربي السعودي فقط

النظاميوتياطي الا - 11

 ً عن مؤسسة النقد العربي ر نظام التأمين الصادلز( من الالئحة التنفيذية 2) 70والمادة لعقد تأسيس الشركة،  وفقا

. رأس المال  قيمةاالحتياطي    يعادلحتى    للسنة  من صافي الدخل  ٪20تُجنب الشركة احتياطي نظامي بنسبة    ،السعودي

ً  إن .إن هذا التحويل يحدث فقط في آخر السنة لتوزيع على المساهمين حتى تصفية لهذا االحتياطي غير متاح حاليا

 . الشركة

اتفاقيات التأمين المشتركة -12

:منافذال مشاركة اتفاقية   -1

شركة تأمين تتعلق بااللتزام تجاه الطرف الثالث في تأمين  25وقعت الشركة إتفاقية مشاركة المنافذ مع  2015يناير  13بتاريخ  

والمتعلقة بالتأمين على السيارات القادمة إلى المملكة العربية السعودية. تم  2015يناير  1السيارات والتي تم تطبيقها من تاريخ 

 شركة تأمين. 25مع  2020ديسمبر  31حتى  2019يناير  1الحقاً تجديد هذه االتفاقية لمدة سنتين ابتداًء من 

فيما يلي:  تفاقيةتتمثل الشروط الرئيسية لهذه اال

 . ٪ أتعاب إدارة من صافي نتائج محفظة منافذ 15تحصل الشركة على    -

 المتعلقة بها. المكتتبة لمنافذ لتغطية المصاريف غير المباشرة قساط٪ من إجمالي األ4.25تحصل الشركة على    -

. ذات العالقة يقسم صافي نتيجة محفظة منافذ بعد خصم البندين أعاله بالتساوي بين الشركة وشركات التأمين األخرى   -
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اتفاقيات التأمين المشتركة )تتمة( -12

العمرة: مشاركة اتفاقية   -2

بالتأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث   تتعلق تأمين شركة 28 مع العمرة مشاركة  إتفاقية  الشركة وقعت، 2020 يناير 1 بتاريخ

 . السعودية العربية المملكة إلى القادمون  الحجاج على بالتأمين والمتعلقة 2020 يناير 1 تاريخ من تطبيقها تم والتي العامة

:يلي فيما االتفاقية لهذه الرئيسية الشروط تتمثل

.العمرة محفظة نتائج صافي من إدارة أتعاب ٪ 2 على الشركة تحصل -

.بها المتعلقة المباشرة غير المصاريف  لتغطية للعمرة المكتتبة قساطاأل إجمالي من ٪ 2.5 على الشركة تحصل -

.٪ من أموال المحافظ االستثمارية0.3تحصل الشركة على  -

. العمرة للسمسار المكتتبة قساطاأل أقساط٪ عمولة سمسرة من إجمالي 7.5تدفع الشركة  -

٪ من فائض محفظة العمرة لوزارة الحج والعمرة.  10تدفع الشركة  -

 األخرى  جميع البنود المذكورة أعاله بالتساوي بين الشركة وشركات التأمين يقسم صافي نتيجة محفظة العمرة بعد خصم -

 ذات الصلة. 

عالقةال ذوي األطرافالمعامالت واألرصدة مع  -13

عتبر مالكين رئيسين ت ة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تمثل األطراف ذوي العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدار

بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف تأثيراً هاماً. تعتمد سياسات  مسيطر عليها فيها، ومنشآت أخرى مسيطر عليها أو

العالقة   وي ذ  لألطرافوشروط تسعير هذه المعامالت من إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية 

 واألرصدة المتعلقة بها: الستة أشهرفترة خالل  

كما في ( ائنة/ ) مدينة أرصدة المنتهية في الستة أشهرلفترة المعامالت  

2019ديسمبر  202031يونيو 201930يونيو 202030يونيو 30

( مراجعة)(مراجعة غير)( مراجعةغير )(مراجعة غير)

 الرئيسيون نومساهمال

7045623.0233.862  مكتتبةتأمين  أقساط

--45-خدمات أخرى  -للتأمينات االجتماعية المؤسسة العامة  

 شركات زميلة

15.496674(52)14.624)معكوسة(  / مكتتبةتأمين  أقساط

--4.417- مدفوعةنجم  أتعاب

--775.150 مدفوعةوصيل  أتعاب

2.0212.9505.4312.663 صافي للتأمين،  المتحدة الشركةومطالبات  رسوم

مسيطر عليها بصورة مشتركة  أوسيطر عليها مشركات 

   العالقة وياألطراف ذمن قبل بشكل كبير  تتأثرأو 

11.5399.83131.814117.747 المكتتبة التأمين أقساط

28166561561 مصاريف إيجار مدفوعة 

(4.197)-12.419-للمستشفيات مدفوعة ال مطالبات  المبالغ 
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)تتمة( عالقةال ذوي األطرافالمعامالت واألرصدة مع  -13

من األرباح المتبقية من عمليات المساهمين، كما   ٪10، يستحق مجلس اإلدارة مكافأة لكل عام تصل إلى  لعقد تأسيس الشركةفقاً  و

 . امةبناًء على قرار من الجمعية العذلك و ،تم تعريفها

: ةفترالخالل  اإلدارة  موظفي كبار تعويضاتوفيما يلي 

2019يونيو 202030يونيو 30

( مراجعة غير )( مراجعة غير)

( بآالف الرياالت السعو ية )

5.1715.071رواتب وبدالت أخرى 

473338 مكافأة نهاية الخدمة 

القيمة العا لة لأل وات المالية -14

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق  

قابل للمالحظة الرئيسي أو )األكثر فائدة( في تاريخ القياس األساسي وفقاً للظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان السعر 

ستخدام أسلوب تقييم آخر. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة  مباشرة أو يقدر با

 المالية. تستند القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة إلى األسعار المتداولة في السوق عند توفرها. المعلوماتفي 

 : الهرميها ل وتسلس تحديد القيمة العا لة 

 . عنها واإلفصاحتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ل التالية الهيكلية تستخدم الشركة الطريقة 

 . ةق نشطا سوأألدوات مالية مماثلة في    معدّلةالمستوى األول: األسعار المتداولة في السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير   -

المستوى الثاني: أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها  -

 لقابلة للمالحظة. الهامة إلى بيانات السوق ا

المستوى الثالث: أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.  -

اً  إن القيم العادلة ألرصدة البنك والنقد والموجودات المالية األخرى في قائمة المركز المالي المقيدة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهري 

 المالية بسبب طبيعة قصر األجل لألرصدة.  الدفترية المدرجة في المعلوماتلقيم عن ا
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 ً على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:  ءيعرض الجدول أدناه االستثمارات المتاحة للبيع بنا

(بآالف الرياالت السعو ية)

المجموعالمستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األوا(مراجعة غير) 2020يونيو 30

 للبيع   متاحة استثمارات

 عمليات التأمين

173.369-173.369- صناديق استثمارية

محفظة الدخل الثابت )الحكومية  

1.520.403-1.520.403- والشركات و األوراق المالية( 

318.813--318.813هم اس -استثمارات في محفظة خاصة 

10.25010.250-- أسهم ملكية 

318.8131.693.77210.250.022.8352

 مساهمين عمليات ال

321.919321.919-- صناديق استثمارية

  محفظة الدخل الثابت )الحكومية

275.194-275.194-    كات واألوراق المالية(شر الو

63.704274.384-210.680هم اس -خاصة استثمارات في محفظة  

210.680275.194385.623871.497

529.4931.968.966395.8732.894.332المجموع

)بآالف الرياالت السعو ية(

المجموعالمستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األوا(مراجعة) 2019 يسمبر  31

 للبيع   متاحة استثمارات

 عمليات التأمين

53.165-53.165- صناديق استثمارية

  محفظة الدخل الثابت )الحكومية

1.213.310-1.213.310- واألوراق المالية(  شركاتالو

157.084--157.084أسهم  -استثمارات في محفظة خاصة 

6.3416.341-- صكوك

81.624--81.624 األموال المودعة لدى مدير المحفظة 

238.7081.266.4756.3411.511.524

 مساهمين عمليات ال

651.917651.917-- صناديق استثمارية

  محفظة الدخل الثابت )الحكومية

388.344-388.344- واألوراق المالية(  شركاتالو

122.723--122.723أسهم  -استثمارات في محفظة خاصة 

72.240--72.240 األموال المودعة لدى مدير المحفظة 

194.963388.344651.9171.235.224

433.6711.654.819658.2582.746.748المجموع 
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القيمة العا لة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العا لة:  قياسات تسوية

(السعو ية الرياالت)بآالف 

الخسارة أو الربح مجموع

 في المثبتة

2020يونيو 30

شراء    يناير 1 رصيد)غير مراجعة(

اعا ة تصنيف  

استثمارات في 

 شركات زميلة

استبعا (1-4)إيضاح 

قائمة 

الدخل

الشامل الدخل

اآلخر

رصيد

يونيو 30

التأمين عمليات

---(6.341)--6.341صكوك
10.250---10.250--خاصة  أسهم ملكية

6.341-10.250(6.341)--10.250

 المساهمين  عمليات

27.741321.919(46.751) (439.169)-651.917128.181 ستثماريةصناديق ا

استثمارات في محفظة  

63.704----63.704-أسهم  -خاصة 

651.917191.885-(439.169) (46.751)27.741385.623

27.741395.873(46.751) (445.510)658.258191.88510.250المجموع

(السعو ية الرياالت)بآالف 

في المثبتة الخسارة أو الربح مجموع

2019 يسمبر  31

  يسمبر 31 رصيد خراآل شاملال دخلالقائمة الدخل استبعا       شراء   يناير 1 رصيد)مراجعة(

التأمين عمليات

6.341--(218.799)-225.140صكوك

225.140-(218.799)--6.341

المساهمين  عمليات

94.788651.917(26.846)(55.154)601.62937.500ستثماريةصناديق ا

---(90.000)-90.000صكوك

691.62937.500(145.154)(26.846)94.788651.917

94.788658.258(26.846)(363.953)916.76937.500المجموع

التشغيلية  القطاعات - 15

ً مع طرق إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بشأن أنشطة الشركة وموجوداتها  تماشيا

تم تحديد المعلومات المفصح عنها في هذا اإليضاح على أساس التقارير الحالية المقدمة لرئيس العمليات بصفته صانع   .ومطلوباتها

   .القرار

الذمم المدينة، صافي  و المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى    المصاريفوال تشتمل موجودات القطاعات على الممتلكات والمعدات  

كما أن مطلوبات القطاعات ال تشتمل على    .وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير المصنفة  .لعمليات التأمينوالنقد وما يعادله  

المطلوب إلى عمليات المساهمين وأرصدة إعادة التأمين الدائنة وتوزيع الفائض المستحق، واحتياطي العمليات غير المستمرة، 

وبالتالي تم  .واحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع طلوبات األخرىوالمصاريف المستحقة والم الدائنة والمطالبات 

 . المصنفةإدراجها ضمن المطلوبات غير 

قساط عن الموجودات والمطلوبات غير المصنفة )بما في ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المتعلقة باألر  ال يتم تقديم تقري 

تها  قب المدينة واستهالك الممتلكات والمعدات( إلى رئيس العمليات بصفته صانع القرار ضمن القطاعات ذات الصلة، ويتم مرا

 ً  .مركزيا



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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التشغيلية  القطاعات - 15
2020يونيو 30 المنتهية في   الثالثة أشهرلفترة  

 )غير مراجعة(

منافذ سيارات  العمرة   -طبي  طبي  القطاعات التشغيلية 

ممتلكات  

 وووا ث 

وا ث عام  

 العمرة  -

وماية  

 وا خار 

مجموع  

عمليات  

التأمين

مجموع  

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 ( بآالف الرياالت السعو ية)

 يرادات اإل

 تبةالمكت قساطاأل إجمالي

154.766154.766--139.8675.9303.880-5.089 أفراد  -

76.89876.898--4.691-3.801-68.406منشآت متناهية الصغر  -

2668.91368.913-6.188-3.466-59.233 منشآت صغيرة  -

28577.87077.870-10.333-12.366-54.886 منشآت متوسطة  -

10.8942.091.3802.091.380-569.323-8.198-1.502.965 منشآت كبيرة -

1.690.579-167.6985.930594.415-11.2052.469.8272.469.827
( 60.838)( 60.838)( 9.857)-( 50.981)----تأمين المسند، محليالإعادة 
( 517.610)( 517.610)( 332)-( 517.028)---( 250) تأمين المسند، دولي الإعادة 

2.2702.2702.270------ رسوم من التكافل  إيرادات

( 6.579)( 6.579)-( 2.250)( 2.833)( 666)( 830)--فائض الخسارة   أقساط

3.2861.887.0701.887.070( 2.250)166.8685.26423.573-1.690.329المكتتبة  قساط صافي األ

غير   قساطالتغييرات في األ

( 277.199)( 277.199)(3)86( 1.187)7.980( 15.779)442( 268.738) ، صافيالمكتسبة

3.2831.609.8711.609.871( 2.164)1.421.591422151.08913.24422.386المكتسبة  قساط صافي األ

24.18724.187--23.612---575 عمولة إعادة التأمين

1.6291.629--92-1.226-311 اكتتاب أخرى  إيرادات

3.2831.635.6871.635.687( 2.164)1.422.477422152.31513.24446.090مجموع اإليرادات 

تكاليف ومصاريف االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة  

37.6043.281448.7741.9322.5061.652.6811.652.681-1.158.584 والمصاريف المتعلقة بها 
حصة معيدي التأمين من 

( 455.030)( 455.030)( 2.316)-( 442.134)-( 978)-( 9.602) المطالبات المدفوعة

36.6263.2816.6401.9321901.197.6511.197.651-1.148.982صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت  

( 24.668)( 24.668)532( 1.933)( 5.171)( 1.393)3761.937( 19.016) التسوية، صافي 
احتياطي التغيرات في  

المطالبات المتكبدة وغير  

( 241.257)( 241.257)-( 9.283)1.635( 5.956)( 7.549) ( 19.386) ( 200.718) مبلغ عنها، صافيال
التغيرات في احتياطيات عجز  

192.312192.312--( 1.463)---193.775 التأمين  أقساط

صافي المطالبات ومزايا  

7221.124.0381.124.038( 9.284)1.641( 4.068)31.014( 19.010) 1.123.023 أخرى متكبدة 
التغيرات في احتياطي أنشطة  

( 334)( 334)( 334)------ التكافل
55.1824418.9546.78311.064719092.22492.224 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

25.3725.7928391.2554.9493.17350741.88741.887 مصاريف اكتتاب أخرى 
23.73323.733-3.859-6.678-13.196- توزيعات حصة تأمين 

مجموع تكاليف ومصاريف  

1.0851.281.5481.281.548( 2.245)1.203.5772250.80710.64817.654 االكتتاب 

218.900420101.5082.59628.436812.198354.139354.139صافي دخل االكتتاب  

( 143.974)( 1.434) ( 142.540) مصاريف إدارية وعمومية

مشكوك في  الديون  ال مخصص

( 16.990)-( 16.990) تحصيلها

توزيعات أرباح ومكاسب  

محققة من استثمارات،  

35.730( 21.846)57.576 صافي

حصة أرباح استثمارات في  

4.6744.566( 108) شركات زميلة، صافي 

انخفاض في قيمة استثمارات  

--- متاحة للبيع

2.048-2.048 أخرى  إيرادات

235.519( 18.606)254.125قبل الزكاة  صافي دخل الفترة



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(  التشغيلية القطاعات - 15  
2019يونيو 30المنتهية في   الثالثة أشهرلفترة  

 )غير مراجعة(

منافذ سيارات طبي   القطاعات التشغيلية 

ممتلكات  

 وماية وا خار  وووا ث 

مجموع  

 عمليات التأمين 

مجموع  

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 ( بآالف الرياالت السعو ية)

 يرادات اإل

 المكتتبة قساطجمالي األإ

164.331164.331-5.579117.41434.8516.487 أفراد  -

108.224108.224-11.142-93.4133.669منشآت متناهية الصغر  -

6.69415104.986104.986-95.2822.995 صغيرة منشآت  -

6.323209103.382103.382-92.4074.443 منشآت متوسطة  -

451.1232.3651.518.5911.518.591-1.060.5384.565 منشآت كبيرة -

1.347.219133.08634.851481.7692.5891.999.5141.999.514

(54.673)(54.673)(1.346)(53.327)---المسند، محليتأمين الإعادة  -
(407.527)(407.527)(656)(406.831)--(40) تأمين المسند، دولي الإعادة  -

1.7401.7401.740---- رسوم من التكافل  إيرادات

(5.977)(5.977)-(1.235)(478)(4.264)- فائض الخسارة   أقساط

1.347.179128.82234.37320.3762.3271.533.0771.533.077 المكتتبة  قساط صافي األ

غير   قساطالتغييرات في األ

175.541175.541(55)2.913(1.107)148.76825.022 ، صافيالمكتسبة

1.495.947153.84433.26623.2892.2721.708.6181.708.618المكتسبة  قساط صافي األ

23.08423.084-22.350-586148 عمولة إعادة التأمين

2.1072.107---2.107 - اكتتاب أخرى  إيرادات

1.496.533156.09933.26645.6392.2721.733.8091.733.809مجموع اإليرادات 

تكاليف ومصاريف االكتتاب 

المطالبات المدفوعة  إجمالي 

1.395.46679.6017.12490.6043.5061.576.3011.576.301 والمصاريف المتعلقة بها 

حصة معيدي التأمين من 

(108.156)(108.156)(3.243)(86.361)-(1.344)(17.208) المطالبات المدفوعة

1.378.25878.2577.1244.2432631.468.1451.468.145 صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت  

(32.895)(32.895)(456)14.3451.475274(48.533) التسوية، صافي 

احتياطي التغيرات في  

المطالبات المتكبدة وغير  

(32.857)(32.857)4(2.770)(746)(8.914)(20.431) مبلغ عنها، صافيال

التغيرات في احتياطيات عجز  

100100-100--- التأمين  أقساط

صافي المطالبات ومزايا أخرى  

1.402.4931.402.493(189)1.309.29483.6887.8531.847 متكبدة

التغيرات في احتياطي أنشطة  

(420)(420)(420)---- التكافل

49.07019.8887.3049.10223485.59885.598 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

20.2116662.2814.51077428.44228.442 مصاريف اكتتاب أخرى 

11.47711.477--11.477--توزيعات حصة تأمين المنافذ  

مجموع تكاليف ومصاريف  

1.378.575104.24228.91515.4593991.527.5901.527.590 االكتتاب 

117.95851.8574.35130.1801.873206.219206.219صافي دخل االكتتاب  

(126.659)(249)(126.410) مصاريف إدارية وعمومية

مشكوك في  الديون  ال مخصص

(76.123)-(76.123) تحصيلها

توزيعات أرباح ومكاسب  

محققة من استثمارات،  

35.01225.59760.609 صافي
حصة أرباح استثمارات في  

6.3656.365- شركات زميلة، صافي 

4.295-4.295 أخرى  إيرادات

42.99331.71374.706   دخل الفترة صافي 



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(  التشغيلية القطاعات - 15
2020يونيو 30  المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

 مراجعة()غير 

منافذ سيارات  العمرة   -طبي  طبي  القطاعات التشغيلية 

ممتلكات  

 وووا ث 

وا ث  

  -عام 

 العمرة 

وماية  

 وا خار 

مجموع  

عمليات  

التأمين

مجموع عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 ( بآالف الرياالت السعو ية)

 يرادات اإل

 تبةالمكت قساطاأل إجمالي

578.450578.450-19.424145.053272.36739.7809.44292.384 أفراد  -

187.040187.040--9.372-9.385-168.283منشآت متناهية الصغر  -

133138.866138.866-10.897-6.414-121.422 منشآت صغيرة  -

575180.423180.423-15.055-17.598-147.195 منشآت متوسطة  -

12.8793.957.7553.957.755-730.993-14.597-3.199.286 كبيرةمنشآت  -

3.655.610145.053320.36139.780775.75992.38413.5875.042.5345.042.534
( 66.408)( 66.408)( 10.577)-( 55.831)----تأمين المسند، محليالإعادة 
( 669.418)( 669.418)( 1.695)-( 666.494)---( 1.229)تأمين المسند، دولي الإعادة 

2.9552.9552.955------ رسوم من التكافل  إيرادات

( 15.551)( 15.551)-( 4.500)( 5.665)( 1.375)( 4.011)-- فائض الخسارة   أقساط

3.654.381145.053316.35038.40547.76987.8844.2704.294.1124.294.112 المكتتبة  قساط صافي األ

غير   قساطالتغييرات في األ

( 766.537)( 766.537)159-( 2.789) 10.273( 12.504)-( 761.676) ، صافيالمكتسبة

2.892.705145.053303.84648.67844.98087.8844.4293.527.5753.527.575المكتسبة  قساط صافي األ

54.96554.965--53.815---1.150 التأمينعمولة إعادة 

5.8645.864--1.315-3.364-1.185 اكتتاب أخرى  إيرادات

2.895.040145.053307.21048.678100.11087.8844.4293.588.4043.588.404مجموع اإليرادات 

تكاليف ومصاريف االكتتاب 

المطالبات المدفوعة  إجمالي 

2.583.37954.083133.0819.839670.6001.9916.5223.459.4953.459.495 والمصاريف المتعلقة بها 
حصة معيدي التأمين من 

( 692.342)( 692.342)( 5.980)-( 656.928)-( 2.477)-( 26.957) المطالبات المدفوعة

2.556.42254.083130.6049.83913.6721.9915422.767.1532.767.153صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت  

( 29.960)( 29.960)374-( 2.476)1.506( 11.683)821( 18.502) التسوية، صافي 

احتياطي التغيرات في  

المطالبات المتكبدة وغير  

( 313.888)( 313.888)-7.278( 21.816)( 6.040)( 9.791)9.431( 292.950) مبلغ عنها، صافيال

التغيرات في احتياطيات عجز  

206.335206.335--12.560---193.775 التأمين  أقساط

صافي المطالبات ومزايا  

2.438.74564.335109.1305.3051.9409.2699162.629.6402.629.640 أخرى متكبدة 
احتياطي أنشطة  التغيرات في  

( 440)( 440)( 440)------ التكافل

102.79610.87938.14214.89721.6096.929487195.739195.739 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
54.75213.1231.6023.5636.61210.85763791.14691.146 مصاريف اكتتاب أخرى 
124.417124.417-55.841-18.329-50.247- توزيعات حصة تأمين 

مجموع تكاليف ومصاريف  

2.596.293138.584148.87442.09430.16182.8961.6003.040.5023.040.502 االكتتاب 

298.7476.469158.3366.58469.9494.9882.829547.902547.902صافي دخل االكتتاب  

( 298.495)( 2.829)( 295.666) مصاريف إدارية وعمومية

مشكوك في  الديون  ال مخصص

( 32.610)-( 32.610) تحصيلها

توزيعات أرباح ومكاسب  

محققة من استثمارات،  

89.9328.08198.013 صافي

حصة أرباح استثمارات في  

7.8387.730( 108) شركات زميلة، صافي 

انخفاض في قيمة استثمارات  

( 4.812)( 2.175)( 2.637) متاحة للبيع

9.021-9.021 أخرى  إيرادات

315.83410.915326.749قبل الزكاة  صافي دخل الفترة



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 

 2020يونيو 30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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)تتمة(  التشغيلية القطاعات - 15  
2019يونيو 30المنتهية في    الستة أشهرلفترة  

 )غير مراجعة(

منافذ سيارات طبي   القطاعات التشغيلية 

ممتلكات  

 وماية وا خار  وووا ث 

مجموع  

 عمليات التأمين 

مجموع  

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 ( بآالف الرياالت السعو ية)

 يرادات اإل

 المكتتبة قساطاجمالي األ

369.356369.356-13.884265.76777.75511.950 أفراد  -

184.159184.159-26.495-149.4108.254منشآت متناهية الصغر  -

12.39495183.932183.932-164.0047.439 منشآت صغيرة  -

9.783529236.364236.364-214.27711.775 منشآت متوسطة  -

675.0044.9553.482.7363.482.736-2.784.36418.413 منشآت كبيرة -

3.325.939311.64877.755735.6265.5794.456.5474.456.547

(62.028)(62.028)(1.711)(60.317)---تأمين المسند، محليالإعادة  -
(636.841)(636.841)(2.984)(629.301)--(4.556) تأمين المسند، دولي الإعادة  -

2.5382.5382.538---- رسوم من التكافل  إيرادات

(12.393)(12.393)-(2.681)(955)(8.757)- فائض الخسارة   أقساط

3.321.383302.89176.80043.3273.4223.747.8233.747.823 المكتتبة  قساط صافي األ

غير   قساطالتغييرات في األ

(391.271)(391.271)4.367235(1.223)10.568(405.218) ، صافيالمكتسبة

2.916.165313.45975.57747.6943.6573.356.5523.356.552المكتسبة  قساط صافي األ

49.90349.903-48.329-1.426148 عمولة إعادة التأمين

5.6275.627--- 5.627 - اكتتاب أخرى  إيرادات

2.917.591319.23475.57796.0233.6573.412.0823.412.082مجموع اإليرادات 

تكاليف ومصاريف االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة  

2.832.438162.83113.759385.4718.5193.403.0183.403.018 والمصاريف المتعلقة بها 

حصة معيدي التأمين من 

(427.610)(427.610)(7.815)(375.590)-(3.626)(40.579) المطالبات المدفوعة

2.791.859159.20513.7599.8817042.975.4082.975.408 المطالبات المدفوعةصافي 

التغيرات في المطالبات تحت  

(32.814)(32.814)(477)(210)29.4501.146(62.723) التسوية، صافي 

احتياطي التغيرات في  

المطالبات المتكبدة وغير  

(90.527)(90.527)4(447)(1.096)(39.032)(49.956) مبلغ عنها، صافيال

التغيرات في احتياطيات عجز  

(5.357)(5.357)-(847)--(4.510) التأمين  أقساط

صافي المطالبات ومزايا أخرى  

2.674.670149.62313.8098.3772312.846.7102.846.710 متكبدة

التغيرات في احتياطي أنشطة  

(1.300)(1.300)(1.300)---- التكافل

98.21140.05915.78117.928491172.470172.470 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

50.1171.5586.0169.6361.32068.64768.647 مصاريف اكتتاب أخرى 

30.65930.659--30.659--توزيعات حصة تأمين المنافذ  

ومصاريف  مجموع تكاليف 

2.822.998191.24066.26535.9417423.117.1863.117.186 االكتتاب 

94.593127.9949.31260.0822.915294.896294.896صافي دخل االكتتاب  

(250.183)(470)(249.713) مصاريف إدارية وعمومية

مشكوك في  الديون  ال مخصص

(58.323)-(58.323) تحصيلها

توزيعات أرباح ومكاسب محققة  

66.02048.850114.870 من استثمارات، صافي
حصة أرباح استثمارات في  

42510.92511.350 شركات زميلة، صافي 

10.172-10.172 أخرى  إيرادات

63.47759.305122.782   دخل الفترة صافي 



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(  القطاعات التشغيلية -   15

2020يونيو  30 كما في 

 مراجعة(غير )

طبي  القطاعات التشغيلية 

- طبي

منافذسيارات  العمرة 

 ممتلكات

وحوادث 

  - وا ث عام

 العمرة 

وماية  

وا خار 

مجموع 

عمليات 

التأمين

مجموع  

عمليات  

المجموع المساهمين 

( بآالف الرياالت السعو ية)

 الموجودات 

  قساطحصة معيدي التأمين من األ

3.172693.369693.369-683.010---7.187 غير المكتسبة

المطالبات   منحصة معيدي التأمين 

4.527288.507288.507-249.107-9.558-25.315 المتكبدة وغير المبلّغ عنها

المطالبات  حصة معيدي التأمين من 

24.4312.310.1312.310.131-18.9195.3272.260.668-786 تحت التسوية 

10.30610.306-1.7034.0704.533--- فائض خسارة مؤجلة   أقساط

271154.756154.756-21.38793316.445-115.720 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

االستثمارات )بما في ذلك  

والمضاربة   االستثمارات العقارية

والودائع وفي الشركات الزميلة  

3.451.5912.676.7356.128.326 (مستحقة منها إيراداتو

3.046.968-3.046.968 ذمم مدينة، صافي

707.706120.922828.628 نقد وما يعادله 

595.755127.874723.629 غير المصنفة  موجودات ال

11.259.0892.925.53114.184.620إجمالي الموجودات 

 المطلوبات 

3.7164.570.0664.570.066-740.872 338.48216.373-3.470.623 غير مكتسبة أقساطإجمالي 

25.8122.864.6162.864.616-2.393.576 238.651821183.28022.476 إجمالي المطالبات تحت التسوية  

احتياطيات المطالبات المتكبدة  

1.143.9469.431148.1887.557251.1647.2784.9151.572.4791.572.479 مبلغ عنها عنهاالوغير 

34209.165209.165-15.356---193.775 التأمين  أقساطاحتياطي عجز 

86145.21445.214-44.202---151 دخل عمولة غير مكتسبة

4.5664.5664.566------ احتياطي أنشطة التكافل 

469.526-469.526 إعادة التأمين دائنة  أرصدة

والفائض  غير المصنفة  المطلوبات

1.649.805311.2311.961.036 المتراكم 

11.385.437311.23111.696.668والفائض إجمالي المطلوبات 
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 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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)تتمة(  القطاعات التشغيلية - 15

2019ديسمبر   31كما في 

 )مراجعة( 

منافذ سيارات  طبي   القطاعات التشغيلية 

 ممتلكات

وحوادث 

حماية  

وادخار 

عمليات  مجموع

التأمين

مجموع عمليات  

المجموع  المساهمين 

الرياالت السعودية( )بآالف  

الموجودات 

حصة معيدي التأمين 

غير   قساطمن األ

659.9034.105715.959715.959--51.951 المكتسبة

حصة معيدي التأمين 

المطالبات   من

المتكبدة وغير المبلّغ  

285.8154.527327.724327.724-24.36513.017 عنها

التأمين حصة معيدي  

من المطالبات تحت  

2220.5815.2413.057.93516.6673.100.4463.100.446 التسوية 

فائض خسارة    أقساط

7.7147.714-5.064-2.650- مؤجلة

تكاليف اكتتاب وثائق 

84.93221.6451.43112.447390120.845120.845 مؤجلة

االستثمارات )بما في ذلك  

  االستثمارات العقارية

والمضاربة والودائع  

وفي الشركات الزميلة  

مستحقة   إيراداتو

3.113.8463.289.9926.403.838 (منها

1.495.894-1.495.894 ذمم مدينة، صافي

1.297.4019.1491.306.550 نقد وما يعادله 

508.002127.513635.515المصنفة غير   موجودات ال

10.687.8313.426.65414.114.485إجمالي الموجودات 

المطلوبات 

غير   أقساطإجمالي 

2.753.711325.97826.646714.9764.8083.826.1193.826.119مكتسبة

إجمالي المطالبات تحت  

256.389196.62520.8843.193.31917.6743.684.8913.684.891التسوية  

احتياطيات المطالبات 

مبلغ  الالمتكبدة وغير 

1.435.946161.43813.597309.6884.9151.925.5841.925.584عنها عنها

أقساطاحتياطي عجز 

2.796342.8302.830---التأمين

دخل عمولة غير  

41.17088243.32343.323--1.271مكتسبة

5.0065.0065.006----احتياطي أنشطة التكافل 

إعادة التأمين   أرصدة

523.820-523.820دائنة

غير   المطلوبات

1.334.585268.6381.603.223المصنفة  

إجمالي المطلوبات  

11.346.158268.63811.614.796والفائض 

السهم  يةربح   -16

 وذلك   2019يونيو    30و    2020يونيو    30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في    األساسية والمخفضةالسهـم  ية  تم احتساب ربح

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية الفترة.  الدخل العائد للشركاءبقسمة 
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 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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 الزكاة -17

الربوط  وضع

. قدمت الشركة إقرارات الزكاة  2019الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للسنوات حتى عام قدمت الشركة إقرارات 

إلى   2014. رفعت الهيئة استفسارات عن السنوات من 2019حتى  2014"( للسنوات GAZTللهيئة العامة للزكاة والدخل )" 

بانتظار  2019وط لهذه السنوات. ال يزال إقرار الزكاة لعام وقدمت الشركة ردها، وتنتظر مراجعة الهيئة وإنهاء الرب  2018

مراجعة الهيئة. تعتقد اإلدارة أنه تم تكوين مخصصات مناسبة، وأن إنهاء الربوط المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون له تأثير 

 .2019جوهري على القوائم المالية للسنة المنتهية في 

معلومات إضافية -18

الموجزة األولية  المالي مركزقائمة ال ( أ

2019ديسمبر  31كما في 2020يونيو 30 كما في

 )مراجعة(  )غير مراجعة(

عمليات التأمين 

عمليات  

عمليات التأمينالمجموعالمساهمين 

عمليات  

المجموع المساهمين

)بآالف الرياالت السعودية(

الموجودات

125.000125.000-125.000 125.000- الوديعة النظامية

الوديعة    علىدخل مستحق 

2.5132.513- 2.642 2.642- النظامية 

260.119-260.119 251.069 -251.069 ممتلكات ومعدات، صافى

3.971-3.971 6.147 -6.147 موجودات غيرملموسة

9.861-9.861 9.861 -9.861 االستثمار العقاري 

استثمارات في شركات  

10.35891.162101.520 81.935 81.935- زميلة 

1.511.5241.235.2242.746.748 2.894.332 2.022.835871.497استثمارات متاحة للبيع 

.1.371.956393.7171 مضاربة / مرابحة ودائع   9.340893.  1.577.9121.961.4643.539.376

 عمليات مطلوب من / إلى 

-(758.558)758.558-(8.719)8.719 المساهمين   

 مصاريف مدفوعة مقدما 

243.912-243.912 338.771 338.539232 وموجودات أخرى   

7.714-7.714 10.306 -10.306 فائض خسارة مؤجلة  أقساط

120.845-120.845 154.756 -154.756تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 حصة معيدي التأمين من  

 المطالبات تحت إجمالي   

3.100.446-3.100.446 2.310.131 -2.310.131 التسوية  

 حصة معيدي التأمين من  

 المطالبات المتكبدة وغير  

327.724-327.724 288.507 -288.507 مبلغ عنها ال   

 حصة معيدي التأمين من  

715.959-715.959 693.369 -693.369 غير المكتسبة قساطاأل  

1.495.894-1.495.894 3.046.968 -3.046.968 ذمم مدينة، صافي

4.1912.1426.333 52.849 46.9395.910إيرادات استثمار مستحقة 

.707.706922120 يعادله نقد وما  828.628 1.297.4019.1491.306.550

 14.114.485 2.668.096 11.446.389 11.267.8082.916.81214.184.620الموجودات  مجموع



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

)تتمة(الموجزة األولية  المالي مركزقائمة ال .1

2019 ديسمبر 30كما في 2020يونيو 30 كما في

 )مراجعة(  )غير مراجعة(

عمليات 

التأمين

عمليات  

عمليات التأمينالمجموعالمساهمين 

عمليات  

المجموع المساهمين

)بآالف الرياالت السعودية(

 المطلوبات 

34.283-34.28334.283-34.283 المستحقة الفائض توزيعات

تعويضات نهاية الخدمة 

129.480-133.810129.480-133.810 للموظفين

علىعوائد استثمار مستحقة 

2.5132.513-2.6422.642- الوديعة النظامية

ومصاريف دائنة مطالبات 

1.450.1296.5021.456.6311.170.8224.1601.174982 مستحقة ومطلوبات أخرى 

5.006-4.5665.006-4.566 احتياطي أنشطة التكافل 

3.684.891-2.864.6163.684.891-2.864.616تحت التسويةاجمالي المطالبات 

احتياطيات المطالبات المتكبدة   

1.925.584-1.572.4791.925.584-1.572.479 عنها وغير المبلّغ 

2.830-209.1652.830-209.165 التأمين  أقساط احتياطي عجز 

43.323-45.21443.323-45.214 دخل عمولة غير مكتسبة

3.826.119-4.570.0663.826.119-4.570.066 غير المكتسبة  قساط إجمالي األ

523.820-469.526523.820-469.526 أرصدة اعادة التأمين دائنة

6.4116.411-6.4116.411- توزيعات أرباح مستحقة 

---31.583-31.583 فائض متراكم

255.554255.554-295.676295.676- زكاةال

11.385.437311.23111.696.66811.346.158268.63811.614.796المطلوبات  مجموع

 لكيةحقوق الم

1.250.0001.250.000-1.250.0001.250.000- رأس المال 

1.065.5171.065.517-1.065.5171.065.517- االحتياطي النظامي 

احتياطي القيمة العادلة  

114.77152.701167.472(99.309)3.780(103.089) لالستثمارات 

التزام المنافع   إعادة قياس

(14.540)-(14.540)(14.540)-(14.540) المحددة

31.24031.240-286.284286.284- أرباح مبقاة

2.605.5812.487.952100.2312.399.4582.499.689(117.629) لكيةحقوق الم مجموع

المطلوبات وحقوق   مجموع

11.267.8082.916.81214.184.62011.446.3892.668.09614.114.485 لكيةالم



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

الموجزة األولية الدخل قائمة .2

2019يونيو 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 2020يونيو 30 المنتهية في أشهر الثالثةلفترة 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(

عمليات  
التأمين

عمليات  
عمليات التأمين المجموعالمساهمين 

عمليات  
المجموعالمساهمين 

)بآالف الرياالت السعودية(
 يراداتاإل 

1.999.514-2.469.8271.999.514-2.469.827المكتتبة ألقساط جمالي اإ
(462.200)- (462.200)  (578.448) - (578.448) إعادة التأمين المسندة أقساط

1.740- 1.740  2.270 - 2.270 رسوم من التكافل  إيرادات

(5.977)-(5.977)(6.579)-(6.579) فائض الخسارة أقساط

1.533.077-1.887.0701.533.077-1.887.070 مكتتبة أقساطصافي 

غير المكتسبة،  قساطالتغييرات في األ
175.541-175.541(277.199)-(277.199) صافي

1.708.618-1.609.8711.708.618-1.609.871 المكتسبة أقساطصافي 
23.084-24.18723.084-24.187 عموالت إعادة التأمين

2.107-1.6292.107-1.629 اكتتاب أخرى  إيرادات

1.733.809-1.635.6871.733.809-1.635.687 يراداتاجمالي اإل 

ومصاريف اإلكتتابالتكلفة 

1.571.130- 1.571.130  1.651.761 - 1.651.761 إجمالي المطالبات المدفوعة
5.171-9205.171-920 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
حصة إعادة التأمين من المطالبات  

(455.030) المدفوعة
-

(455.030)  (108.156) -(108.156)

صافي المطالبات المدفوعة والمزايا  
1.197.651 األخرى المدفوعة

-

1.197.651  1.468.145 -1.468.145

التغييرات في المطالبات تحت التسوية، 
(24.668) صافي

-

(24.668)  (32.895) -(32.895)

التغييرات في المطالبات المتكبدة وغير 
(241.257) مبلغ عنها، صافيال

-

(241.257)  (32.857) -(32.857)

  أقساطالتغيرات في احتياطيات عجز 
100-192.312100-192.312 التأمين

  األخرىصافي المطالبات والمزايا 
1.402.493-1.124.0381.402.493-1.124.038 المتكبدة

التغييرات في احتياطيات أنشطة  
(334) التكافل 

-
(334)  (420) -(420)

85.598-92.22485.598-92.224 تكلفة اكتتاب وثائق تأمين
28.442-41.88728.442-41.887 مصاريف اكتتاب أخرى 
11.477- 11.477  23.733 - 23.733 المنافذتوزيعات حصة تأمين 

1.527.590- 1.527.590  1.281.548 - 1.281.548 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

206.219-354.139206.219-354.139دخل االكتتاب  صافي

(126.659) (249)(126.410)(143.974)(1.434)(142.540)مصاريف عمومية وإدارية

(76.123)- (76.123)  (16.990) - (16.990) تحصيلهاالديون المشكوك في مخصص 

توزيعات أرباح وربح محقق من 
35.73035.01225.59760.609(21.846)57.576 استثمارات، صافي

حصة أرباح استثمارات في شركات  
6.3656.365-4.6744.566(108) زميلة، صافي

انخفاض في قيمة استثمارات متاحة 
 للبيع 

4.295-2.0484.295-2.048 أخرى ، صافي  إيرادات

235.51942.99331.71374.706(18.606)254.125زكاة ال قبلفترة لل  صافي الدخل

-38.693(38.693)-228.713(228.713) فائض المحول للمساهمين  ال

فترة بعد حصة صافي الدخل لل
25.412210.107235.519430070.40674.706 زكاة الالمساهمين قبل 

(18.858)(21.908) الزكاة المحملة للفترة 

188.19951.548زكاة فترة بعد الللدخل  الصافي 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

)تتمة( الموجزة األولية الدخل قائمة .2

2019يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 2020يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترة 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(

عمليات  
التأمين

عمليات  
المجموعالمساهمين 

عمليات  
التأمين

عمليات  
المجموعالمساهمين 

)بآالف الرياالت السعودية(
 يراداتاإل 

5.042.5345.042.5344.456.5474.456.547 المكتتبة ألقساط جمالي اإ
(698.869)(698.869)(735.826)(735.826) إعادة التأمين المسندة أقساط

2.9552.9552.5382.538 رسوم من التكافل  إيرادات

(12.393)(12.393)(15.551)(15.551) فائض الخسارة أقساط

4.294.1124.294.1123.747.8233.747.823 مكتتبة أقساطصافي 

غير المكتسبة،  قساطالتغييرات في األ
(391.271)(391.271)(766.537)(766.537) صافي

3.527.5753.527.5753.356.5523.356.552 المكتسبة أقساطصافي 
54.96554.96549.90349.903 عموالت إعادة التأمين

5.8645.8645.6275.627 اكتتاب أخرى  إيرادات

3.588.4043.588.4043.412.0823.412.082 يراداتاجمالي اإل 

 ومصاريف اإلكتتابالتكلفة 

3.402.2903.402.2903.392.5333.392.533 إجمالي المطالبات المدفوعة
57.20557.20510.48510.485 بالمطالبات مصاريف متكبدة متعلقة 

حصة إعادة التأمين من المطالبات  
(427.610)(427.610)(692.342)(692.342) المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة والمزايا  
2.767.1532.767.1532.975.4082.975.408 األخرى المدفوعة

التغييرات في المطالبات تحت  
(32.814)(32.814)(29.960)(29.960) التسوية، صافي

التغييرات في المطالبات المتكبدة 
(90.527)(90.527)(313.888)(313.888) مبلغ عنها، صافيالوغير 

  أقساطالتغيرات في احتياطيات عجز 
(5.357)(5.357)206.335206.335 التأمين

  األخرىصافي المطالبات والمزايا 
2.629.6402.629.6402.846.7102.846.710 المتكبدة

التغييرات في احتياطيات أنشطة  
(1.300)(1.300)(440)(440) التكافل 

195.739195.739172.470172.470 تكلفة  اكتتاب وثائق تأمين
91.14691.14668.64768.647 مصاريف اكتتاب أخرى 

124.417124.41730.65930.659 توزيعات حصة تأمين المنافذ

3.040.5023.040.5023.177.1863.177.186 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

547.902547.902294.896294.896دخل االكتتاب  صافي

(250.183)(470)(249.713)(298.495)(2.829)(295.666)مصاريف عمومية وإدارية

(58.323)- (58.323)  (32.610) - (32.610) تحصيلهاالديون المشكوك في مخصص 

توزيعات أرباح  وربح محقق من  
89.9328.08198.01366.02048.850114.870 استثمارات، صافي

حصة أرباح استثمارات في شركات  
7.8387.73042510.92511.350(108) زميلة، صافي

انخفاض في قيمة استثمارات متاحة 
---(4.812)(2.175)(2.637) للبيع 

10.172-9.02110.172-9.021 أخرى ، صافي  إيرادات

315.83410.915326.74963.47759.305122.782زكاة ال قبلفترة لل  صافي الدخل

-57.129(57.129)-284.251(284.251) فائض المحول للمساهمين  ال

فترة بعد حصة صافي الدخل لل
  31.583295.166326.7496.348116.434122.782 زكاة الالمساهمين قبل 

(35.842)(40.122) الزكاة المحملة للفترة 

255.04480.592زكاة فترة بعد الللدخل  الصافي 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة .1

في المنتهية أشهر الثالثةلفترة 

 2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

في المنتهية أشهر الثالثةلفترة 

 2019يونيو 30

 )غير مراجعة(

عمليات  

التأمين

عمليات  

المجموع المساهمين 

عمليات  

التأمين

عمليات  

المجموع المساهمين 

)بآالف الرياالت السعودية(

25.412188.199213.6114.30051.54855.848صافي الدخل بعد الزكاة 

الدخل الشامل اآلخر:

مرة أخرى إلى قائمة الدخل   تحويلهاسيعاد 

 األولية في  فترات الحقة:

استثمارات متاحة للبيع 

45.45731.10676.563(257.747) (55.253) (202.494)صافي التغير في القيمة العادلة  -

--- 18.485 41.066(22.581) الدخل األوليةقائمة صافي المبالغ المحولة إلى  -

حصة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات 

(281)(281)-(3.631)(3.631) - لشركات الزميلة افي 

49.75782.373132.130(29.282) 170.381 (199.663) الدخل الشامل للفترة)الخسارة( / مجموع 

 :تسوية

عمليات  ناقصا: صافي الدخل العائد إلى 

(4300)(25.412) التأمين المحولة إلى الفائض المتراكم

127.830(54.694)الدخل الشامل للفترة)الخسارة( / مجموع 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

)تتمة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة .3

المنتهية في الستة أشهرلفترة 

 2020يونيو 30

 مراجعة()غير 

المنتهية في الستة أشهرلفترة 

 2019يونيو 30

 )غير مراجعة(

عمليات  

التأمين

عمليات  

المجموع المساهمين 

عمليات  

التأمين

عمليات  

المجموع المساهمين 

)بآالف الرياالت السعودية(

31.583255.044286.6276.34880.59286.940صافي الدخل بعد الزكاة 

 الدخل الشامل اآلخر:

مرة أخرى إلى قائمة الدخل   تحويلهاسيعاد 

 األولية في  فترات الحقة:

 استثمارات متاحة للبيع 

126.044131.645257.689(268.465) (70.549) (197.916)صافي التغير في القيمة العادلة  -

1,1451,145-  5.081 25.025 (19.944) الدخل األوليةقائمة صافي المبالغ المحولة إلى  -

حصة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات 

1.3551.355-(3.397)(3.397) - لشركات الزميلة افي 

132.392214.737347.129 19.846 206.123(186.277)الدخل الشامل للفترة )الخسارة( / مجموع

 :تسوية

ناقصا: صافي الدخل العائد إلى عمليات  

(6.348)(31.583) التأمين المحولة إلى الفائض المتراكم

(11.737)الدخل الشامل للفترة)الخسارة( / مجموع   340.781



 الشركة التعاونية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير مراجعة( )تتمة(   المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاوات ووا 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

 األولية الموجزةقائمة التدفقات المالية  .4

المنتهية في   الستة أشهرلفترة  

 2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

المنتهية في   الستة أشهرلفترة  

 2019يونيو 30

 )غير مراجعة(

عمليات التأمين

عمليات  

عمليات التأمينالمجموع المساهمين 

عمليات  

المجموع المساهمين 

( السعودية  الرياالت)بآالف  

 التشغيلية: األنشطة  

31.583295.166326.7496.348116.434122.782 لزكاة ا  التوزيع قبل  الدخلصافي 

 : تعديالت على البنود غير النقدية 

11.479-15.35111.479-15.351 ستهالك الممتلكات والمعدات ا

2.657-5582.657-558 غير ملموسة  موجودات طفاء ا

58.323-32.61058.323-32.610 الديون المشكوك في تحصيلها مخصص

1.1451.145-22.850269 ( 22.581) بيع استثمارات متاحة للبيع خسارة/  )ربح(

---2.6372.1754.812 انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

في شركات زميلة،   اتأرباح استثمار من حصة

(11.350)(10.925)(425)( 7.730) ( 7.838)108 صافي

8.046-12.4388.046-12.438 مخصص التزام المنافع المحددة 

72.704312.353385.05786.428106.654193.082

 : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(61.425)(200)(61.225) ( 94.859) ( 232) ( 94.627) أخرى  وموجوداتمدفوعة مقدًما  مصاريف

770-770 ( 2.592)-( 2.592) أقساط فائض خسارة مؤجلة 

(7.944)-(7.944) ( 33.911)-( 33.911) تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

63.370-790.31563.370-790.315 تحت التسوية التأمين من المطالبات   معيديحصة 

وغيرالتأمين من المطالبات المتكبدة   معيديحصة 

(53.358)-(53.358)39.217-39.217 عنها مبلغ

(94.304)-(94.304)22.590-22.590 التأمين من األقساط غير المكتسبة   معيديحصة 

(172.001)-(172.001) ( 1.583.684)-( 1.583.684) ذمم مدينة ، صافي 

160.055-160.055 ( 54.294)-( 54.294) دائنة أرصدة معيدي التأمين 

485.575-743.947485.575-743.947 إجمالي أقساط غير مكتسبة

965-1.891965-1.891 دخل عمولة غير مكتسبة

(96.184)-(96.184) ( 820.275)-( 820.275) المطالبات تحت التسوية  اجمالي 

(37.169)-(37.169) ( 353.105)-( 353.105)  هاعن مبلغال  وغيراحتياطيات المطالبات المتكبدة 

(5.357)-(5.357)206.335-206.335 عجز أقساط التأميناحتياطي 

(1.300)-(1.300) ( 440)-( 440) احتياطي أنشطة التكافل 

مستحقة ومطلوبات   مطالبات دائنة و مصاريف 

(52.884)-(52.884)279.3072.342281.649 أخرى 

(786.622 ) 314.463(472.159 ) 215.437106.454321.891

(5.873)-(5.873) ( 8.108)-( 8.108) مدفوعة  مخصص التزام المنافع المحددة 

األنشطة  من )المستخدم في( /  صافي النقد

209.564106.454316.018 ( 480.267)314.463 ( 794.730) التشغيلية 

األنشطة االستثمارية: 

632.628668.0251.300.653334.303837.0141.171.317بيع استثمارات متاحة للبيع متحصالت من

(608.588)   (347.500)(261.088) ( 1.706.452) ( 374.847)( 1.331.605) شراء استثمارات متاحة للبيع 

/   ضاربةودائع الم استحقاق متحصالت من 

3.450.7203.944.4097.395.1292.908.0141.757.1344.665.148 المرابحة

(5.683.634)(2.650.442)(3.033.192) ( 6.945.102) ( 3.700.338) ( 3.244.764) / المرابحة  ضاربةودائع الم إيداعات

(29.534)(12.610)(16.924) ( 46.516) ( 3.768) ( 42.748) دخل استثمارارت مستحق

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات  

18.75318.753-13.66813.668- زميلة

(1.335)-(1.335)( 6.301)-( 6.301) شراء ممتلكات ومعدات 

(4.268)-(4.268)( 2.734)- ( 2.734) شراء موجودات غير ملموسة 

األنشطة   ( / من المستخدم في) صافي النقد 

(472.141)(397.651)(74.490)547.1492.345 ( 544.804) االستثمارية 
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 معلومات إضافية )تتمة( -18

 

 )تتمة(قائمة التدفقات المالية األولية الموجزة  .4
 

 المنتهية في الستة أشهرلفترة  

 2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

 المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

 2019يونيو 30

 )غير مراجعة( 

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المجموع المساهمين 

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المجموع المساهمين 

 (السعو ية الرياالت)بآالف  

        التمويلية:األنشطة 

 (1.674) (1.674) -  - - - الزكاة المدفوعة خالل الفترة 

 - (36.471) 36.471  - (749.839) 749.839 مطلوب للمساهمين

المستخدم  الناتج من / ) صافي النقد

 (1.674) (38.145) 36.471  - (749.839) 749.839 يةالتمويل في( األنشطة

        

 (157.797) (329.342) 171.545  (477.922) 111.773 (589.695) النقد وما يعادله صافي التغير في 

 1.600.240 482.982 1.117.258  1.306.550 9.149 1.297.401 في بداية الفترة  ،النقد وما يعادله

 1.442.443 153.640 1.288.803  828.628 120.922 707.706 في نهاية الفترة  ،النقد وما يعادله

 

        معلومات إضافية غير نقدية:

التغيرات في القيمة العادلة  

 258.834 132.790 126.044  (263.384) (45.524) (217.860) المتاحة للبيع لالستثمارات

حصة من الدخل الشامل اآلخر  

 1.355 1.355 -  (3.397) (3.397) - للشركات الزميلة 

استثمارات متاحة  اعادة تصنيف 

للبيع من استثمارات في شركات  

 - - -  10.250 - 10.250 زميلة 

 

 إ ارة المخاطر -19

المالية   القوائممع تلك المتبعة في إعداد  الموجزة األوليةتتوافق سياسات إدارة المخاطر المستخدمة في إعداد المعلومات المالية 

 باستثناء ما يلي: 2019ديسمبر  31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 إ ارة مخاطر االئتمان  

التي تفرضها الظروف الحالية.  وبسرعة  والمتطورةعززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمعالجة المخاطر المتغيرة 

والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات   الدقيق زات االئتمانية في القطاع االقتصادي ي وتشمل هذه مراجعة الترك

على المراجعة، حددت الشركة القطاعات الرئيسية التالية، التي تأثرت بشكل جوهري من جائحة كورونا  بناًء  المناسبة عند اللزوم.  

 . الخ الجوية وشركات الشحن والفنادق وانخفاض أسعار النفط، وهي األغذية والخطوط 19الجديد

 إ ارة مخاطر رأس الماا 

، بتقييم التأثير ذو الصلة  السلطة المشرعةمن خالل تحليل السيناريوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل  ،الشركة إدارةقامت 

بشكل استباقي من خالل إجراء اختبار  على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية 19الجديدجائحة كورونا ل

للمتغيرات المختلفة مثل: إجمالي نمو األقساط وزيادة تكلفة الموظفين ونسبة الخسارة منذ بداية العام ومخصصات األقساط   الجهد

الذي تم إجراؤه، يمكن تخفيض المالءة المالية للشركة   الجهدبناًء على اختبار إلى أنه  الشركة خلصت إدارة .ذلك وغيرالمتبقية 

، تأكدوعدم  ةجوهري م اكحأ٪. كما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة ب 75٪ إلى 135إلى 

ريع التطور، ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها نظراً ألن الوضع متغير وس  وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.

  . والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم
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 )تتمة( رإ ارة المخاط -19

 

 إ ارة مخاطر السيولة 

تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة السيولة خالل هذه الفترة، وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية  

باإلضافة إلى الوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى  

 التطور المستمر للعوامل االقتصادية الخارجية. 

 

 إعا ة تصنيف أرقام المقارنة  -20

تم إعادة تصنيف بعض مصاريف االكتتاب األخرى للربع السابق إلى المطالبات المتكبدة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.  

 الدخل للشركة وليس لها أي تأثير مالي. قائمة تم إجراء هذه التغييرات لعرض المعامالت بدقة في 

 

 المالية األولية الموجزة المعلومات عتما ا  -21

هـ 1441  ذو الحجة   12  بتاريخمجلس اإلدارة  المراجعة بالنيابة عن    لجنة المالية األولية الموجزة من قبل    المعلوماتتم اعتماد هذه  

 . (2020 أغسطس 12الموافق )

 

 أوداث الوقة -22

بموجب  2020يوليو  21، أنشأت الشركة شركة تابعة باسم "تيجان الخليج" تأسست في 2020يونيو  30بعد الفترة المنتهية في 

بهدف تطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا وتوسيع الخدمات االستشارية للتأمين و  1010644057السجل التجاري رقم 

 . شركات الرعاية الصحية

أشهر   3لمدة  سايبور  مع بنك الرياض  لاير سعودي  مليون    400بقيمة    2020يونيو    30دخلت الشركة أيًضا في تسهيل ائتماني في  

 . تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس إدارة الشركة. 0.65٪+




