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 المستقلين  وتقرير فحص مراجعي الحسابات   غير مراجعة  -  المختصرة األولية القوائم المالية 

 2021  يونيو  30في   و الستة أشهر المنتهيتين لفترة الثالثة أشهر  

 
  
 ات صفح فهــرسال
  

 1 المستقلين مراجعي الحساباتفحص تقرير 
  

 1 المختصرة   األولية قائمة المركز المالي
  

 2 المختصرة  األوليةدخل القائمة 
  

 3 المختصرة األوليةالشاملة دخل القائمة 
  

 4 المختصرة األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
  

 5-6 المختصرة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
  

 41-7 المختصرة األوليةحول القوائم المالية  إيضاحات
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 التكوين واألنشطة الرئيسية  - 1

شرركة مسراهمة سرعودية مسرجلة في المملكة العربية السرعودية بموجب السرجل    -التعاونية ) "الشرركة" (    ) إعادة (الشرركة السرعودية إلعادة التأمين 

ماليزيا بموجب ترخيص  ب ( ولديها فرع في والية البوان 2008مايو   17هررررر )المواف   1429جماد األول   12بتاريخ   701556021التجاري رقم  

-   6684الرياض   1وحدة رقم     حي الواديالطري  الدائري الشررمالي  ،    4130مبنى . إن عنوان المكتب المسررجل للشررركة هو  2014146ISرقم  

 المملكة العربية السعودية.  -  13313

 

 .لمملكة العربية السعودية وخارجهاالتعاوني والنشاطات ذات العالقة في ا التأمين إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادةإن الغرض من 
 

 أسس اإلعداد   - 2

 بيان األلتزام

" التقارير المالية  34تم اعدادها وفقا لمعيار المحاسرربة الدولي رقم   2021  يونيو 30القوائم المالية األولية المختصرررة للشررركة كما في وللفترة المنتهية في  

 .لمحاسبينلمراجعين وااألولية" المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير األخرى واالصدارت الصادرة عن الهيئة السعودية ل

النقد   :متداولة   . ومع ذلك ، تصررنف األرصرردة التالية بصررفة عامةمتداولباسررتخدات تصررنيف    األولية المختصرررة للشررركةالمركز المالي    قائمة  عرضال يتم  

العادلة  بالقيمةإسرتثمارات مدرجة  ، أقسراط تامين مدينة ، صرافي  ذمم  ،  ، دخل عموالت خاصرة مسرتحقة من ودائع ألجل  دائع ألجلو،   وأرصردة لدى البنوك

الحصررة المعاد اسررنادها من المطالبات  ،  المطالبات تحت التسررويةالحصررة المعاد إسررنادها من   أقسرراط فائض الخسررارة المؤجلة ،، قائمة الدخل    من خالل

ومن اسرتثمارات محتفظ    وصركوك  سرندات  من  مسرتحقة  خاصرة  عموالت  دخل ،خرىمصراريف مدفوعة مقدماً ودائع وموجودات أ المتكبدة وغير المبلغ عنها،

مصررراريف مسرررتحقة  المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، ، المطالبات تحت التسررروية ،، ذمم دائنة ، ذمم إعادة إسرررناد دائنة بها حتى تاريخ االسرررتحقاق

اسرتثمارات محتفظ بها حتى : غير متداولة  تصرنف األرصردة التالية بصرفة عامةم. والفائض المتراكومطلوبات أخرى ، مخصرص الزكاة وضرريبة الدخل ، 

،  صافي،   داتلمعوا  تلممتلکا، ا  جلةؤم اكتتاب  فتکالي ،  لمکتسبةا رغي   طألقساا من  اسررنادها  دلمعاا لحصة، ا  المسررتحقة  نلتأمي ا  طقساأتاريخ االسررتحقاق،  

أقسرراط ،   أقسرراط إعادة إسررناد مسررتحقة،  الوديعة النظامية مندخل مسررتح   ،   النظامية يعةودل، ا الملكيةاسررتثمار في شررركات مسررتثمر فيها بطريقة حقوق  

وإيرادات العموالت المسررتحقة  للموظفين، مكافاة نهاية الخدمة   وتعويضرراتوالعموالت غير مكتسرربة على عمليات معاد اسررنادها،  ،  ةب لمکتسا رالتامين غي 

 .للبنك المركزي السعوديالدفع 

قائمة  المختصرةاألولية    قائمة المركز المالي قائمةالدخل  ،  يتم  إعادة  التدفقات النقدية لعمليات  قائمة  الدخل الشامل و  ،  التأمين وعمليات المساهمين التي 

الصادرة  متطلبات اللوائح التنفيذية  لاالمتثال    وكمعلومات مالية إضافية  والتي تم تقديمها    المختصرةاألولية  المعلومات المالية  في    17في ايضاح  عرضها  

 . البنك المركزي السعودي من

التأمين مع تلك الخاصة بعمليات   إعادة  ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عملياتللتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية  األولية المختصرة   المالية    القوائمعند إعداد  

دة  تم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمالمساهمين. ي 

 التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. إعادة لعمليات 

الدخل   وقائمةالدخل ،    وقائمةالمركز المالي المرحلي المختصر ،    قائمةت إعادة التأمين مع المعلومات المالية للشركة في  إن إدراج معلومات منفصلة لعمليا

يمثل إضافة إضافية. المعلومات التكميلية  المختصرة الشامل ، والتدفقات النقدية ، باإلضافة إلى بعض اإليضاحات ذات الصلة بالمعلومات المالية المرحلية 

 التي تتطلبها الالئحة التنفيذية. 

صاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب أن تقرا  جميع المعلومات واإلفغير المراجعة    المختصرةال تتضمن القوائم المالية األولية  

 . 2020ديسمبر 31جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
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على   %90، حيث يتم توزيع البنك المركزي السرعوديتم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المسراهمين وفقا للوائح التنفيذية الصرادرة من قبل  

  اتعن عمليات إعادة التأمين لعملي   أي عجز ناتج  تحويل% الباقية. يتم 10مساهمي الشركة من الفائض السنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة الوثائق على  

 المساهمين بالكامل.

لمسررراهمين  وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السرررعودية ، على الشرررركة أن تحتفظ بحسرررابات منفصرررلة لكل من عمليات التأمين وعمليات ا

صرة بكل نشراط في الحسرابات الخاصرة بذلك النشراط ويتم  توزيع اإليرادات  وعرض القوائم المالية بناءاً على ذلك. يتم تسرجيل اإليرادت والمصراريف الخا

 والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. 

 %20تطلب تحويل ما ال يقل عن   البنك المركزي السررعودي( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شررركات التامين من  2)ج 70وفقاً لنظام الشررركات والمادة  

 من صافي الدخل السنوي الى احتياطي نظامي الى ان يبلغ رأس المال المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 أسس القياس

وفقرا  لمبردأ التكلفرة التراريخيرة ما عدا االسررررتثمرارات التي يتم قيراسررررها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  الدخل،    األوليرة المختصرررررة تم اعداد القوائم المراليرة

والتي تتم المحاسربة عن  وفقا لطريقة حقوق الملكية ومكافأة نهاية الخدمة بالقيمة الحالية بسسرتخدات طريقة    المسرتثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةوالشرركات  

  تمان المتوقعة.وحدة االئ 

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض

غير مراجعة باللاير السرعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسرية للشرركة. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب    المختصررةتم عرض القوائم المالية األولية  

 لاير. 

 السنة المالية  

 ديسمبر. 31يناير وتنتهي في  1تتماشى السنة المالية للشركة مع السنة التقويمية، أي انها تبدأ في 

 مة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها

الم  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تؤثر على  وافتراضات  أحكات وتقديرات  اإلدارة وضع  المرحلية من  المالية  المعلومات  إعداد  علنة يتطلب 

 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

، كانت األحكات الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وسياسات إدارة   ة المختصرةاألولي المالية    القوائمعند إعداد هذه  

ديسمبر   31المنتهية في    السنة وللسنةالمخاطر والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على البيانات المالية السنوية كما في  

 على ذلك ، أخذت الشركة في االعتبار ما يلي:. عالوة 2020

"( باعتباره وباء  تقديرا  النتشاره السريع 19-كوفيد"( تفشي فيروس كورونا )"WHO، أعلنت منظمة الصحة العالمية )"   2020مارس    11• في  

ا على    الجائحةفي جميع أنحاء العالم. وقد أثرت هذه   المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في  مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك    دولأيض 

نفذت المملكة العربية السعودية على وج  الخصوص إغالق الحدود ، وأصدرت إرشادات   انتشار الفيروس.  العالم خطوات الحتواء  جميع أنحاء 

 للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد.

 

في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى التي تعمل فيها الشركة    19-كوفيد  يروس  • استجابة النتشار ف

عمليات  وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل استباقي على ال

 ة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية واالستباقية لضمان: واتخذت سلسل 

 

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل في  -

 الحفاظ على استمرارية أعمالها في جميع أنحاء العالم والحفاظ عليها سليمة. -

 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) غير مراجعة (    المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 

 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهيتين في  
  

9 

 
 

  على المعاييرالسياسات المحاسبية الهامة والتعديالت - 3

المالية  القوائمالمختصرررة غير المدققة مع تلك المسررتخدمة في إعداد   االوليةالمالية  القوائمتتوافق السررياسررات المحاسرربية المسررتخدمة في إعداد هذه 

 .2020ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  -أ

المعايير المذكورة أعاله،   يليباإلضافة إلى  المالية   فيما  القوائم  تاريخ اصدار  المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى 

ررت الشركة  . تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية المفعول. إضافة لذلك، قموضحة أدناه للشركة

 اعتبارا  من تواريخ مستقبلية. لالمتثال لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة  والتنقيحاتعدت التطبيق المبكر للتعديالت  
 
 

 

 األدوات المالية  9رقم   معيار الدولي للتقرير المالي 

 يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: .39ار المحاسبي الدولي وحل محل المعي   2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 

 التصنيف والقياس  

  دخل   إيراداتنهجا  واحدا  لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة، وفقا للقيمة العادلة من خالل    9يستخدت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 :تحقق الشرطين إذامطفأة ال تكلفة ال. يتم قياس األصل المالي ب أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شامل

   يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدف  االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و أ( 

المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي  تؤدي الشروط التعاقدية لألصل   ب(

 المستحق. 

الخسررارة عند   يتم قياس األصررل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اوخر ويتم إعادة تدوير المكاسررب أو الخسررائر المحققة من خالل الربح أو

 يع، إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:الب 

 
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدف  االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و (أ

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة علي  حصرا .  (ب 

  الشركة باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف األولي، يمكن  ال تلبي أي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.    يقياس الموجودات الت   ميت 

 ق المحاسبي.استخدات خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيات بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدت التطاب 

ا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض التغ ييرات الالحقة في  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول، يمكن للجهة أيض 

 الخسارة. القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة( في الدخل الشامل اوخر مع أرباح معترف بها في الربح أو 

 

لمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة العادلة  لباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة  

، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في  لمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل االخر ل

 المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اوخر من شأن  أن يخلق أو يوسع عدت التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة. 

 اإلنخفاض في القيمة 

الخسررائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسررائر االئتمانية المتكبدة بموجب   9يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 .39المعيار المحاسبي الدولي 
 

، لم يعد من الضررررروري أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسررررائر االئتمان. وبدال  من ذلك، 9في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

سراب الخسرائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسرائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسرائر االئتمانية المتوقعة في  تقوت الجهة دائما  باحت 

 كل تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
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 على المعايير )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت  - 3

 )تتمة( األدوات المالية  9رقم   معيار الدولي للتقرير المالي 
 

 التاريخ الفعلي  

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   . ومع ذلك، التعديالت على2018يناير  1المنشور في  9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   الفعليكان تاريخ بدء 

 عقود التأمين، المنشورة في    4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم     األدوات المالية مع –  9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيقوعقود التأمين:    4

بتخفيف بعض   4  رقم  الدولي  المعيارر عقود تأمين ضمن نطاق  التي تصد  للشركاتللسماح    4  رقم  الدولي الحالي  ريا، تغير المع 2016سبتمبر    12

عقود   – 17 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم قبل أن يصبح المعيار الجديد لعقد التأمين  9المالي  للتقريرالدولي  المعيارالتأثيرات المترتبة على تطبيق 

 :تطرح التعديالت خيارين بديلينوساري المفعول.  التأمين

 حتى وقت سابق من   9 ة رقمالمالي  للتقاريرالدولي  المعيار بيق اعفاء مؤقت من تنفيذ تط (1

 أ( التاريخ الفعلي للمعيار الجديد لعقد التأمين القياسي؛ 

إضافي للتاريخ الفعلي تمديد    2020مارس    17. قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  2021يناير  1  أو بعد  السنوية التي تبدأ في  التقاريرفترات  ب( 

المالي   للتقرير  الدولي  المالي    17للمعيار  للتقرير  الدولي  المالي    9والمعيار  للتقرير  الدولي  للمعيار  االختياري  إن 2023يناير    1الى    4واإلعفاء   .

شأت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التاجيل. هذا الخيار متاح فقط للمن 

 ؛أو؛سابقا 9تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  

، ولكن بالنسبة للموجودات المالية، يتم حذفها من الربح أو الخسارة وكذلك أثار بعض حاالت عدت التطابق  9اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  (  2

 بل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد. خالل الفترة المؤقتة، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة  المحاسبي التي قد تحدث ق

 

 : شمل أدناهتقييما مبدئي   بسجراء  الشركةقامت 

  األيداع )بما في ذلك مكونات    4  ةالمالي   للتقاريرنطاق المعايير الدولية    التي تدخل فيعقود  الالشركة الناشئة عن  لإللتزامات    القيمة الدفتريةتمت مقارنة     (1)

 لجميع التزاماتها؛ و اإلجمالية الدفترية بالقيمةمن عقود التأمين(   الممولةأو المشتقات المضمنة غير 

الدفتريةتمت مقارنة  (  2) بالتأمين  ت ي  ت ال  القيمة  التزامات الشركة المرتبطة  الدفتريةباحمل  التقييمات،    هذةعلى    بناء  التزاماتها.  اإلجمالية لجميع    لقيمة 

عقود التأمين  معيار  الفعلي للتاريخ  الإلى    9ة  المالي   للقراراتالدولي    المعيارتنفيذ    تأجيل ، قررت الشركة  بالتاليقررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت.  

   .المختصرةالمالية األولية القوائم المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في  بالموجوداتالمتعلقة اإلفصاحات  إدراج. يتم الجديدة

 تقييم األثر 

ا من تاريخ نشر هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ، لم 9تقوت الشركة حالي ا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  . اعتبار 

الشركة. تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية من تطبيق المعيار يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل  

 حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.  9الدولي للتقارير المالية 

 عقود التأمين   – 17 رقم  معيار التقرير المالي الدولي

 نظرة عامة 

. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقارير 2017مايو    18  نُشر هذا المعيار في

تتمتع   –  4المالية   التي  التأمين وعلى عقود االستثمار  إعادة  الصادرة وعلى جميع عقود  التأمين  ينطبق على عقود  الجديد  المعيار  التأمين. هذا  عقود 

 المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين. ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:  بخصائص
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 )تتمة( عقود التأمين  – 17   رقم الدولي للتقرير الماليمعيار 

 )تتمة(  نظرة عامة

 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و  (1

 مكونات االستثمار المتميزة و (2

 أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية. (3

رقم    و المعيار الدولي للتقرير المالي  9رقم    الدولية للتقرير المالي يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا  للمعايير ذات الصلة )المعيار  

15 .) 

 القياس 

في استخدات السياسات المحاسبية ألغراض ، والتي سمحت لشركات التأمين باالستمرار    4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  

 نماذج القياس المختلفة التالية: 17، يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية  2015القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 يعتمد نموذج القياس العات على مجموعات البناء التالية:  

 :  والتي تشمل المحققةالتدفقات النقدية  ( ب 

 قديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و ت  •

 .تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.  •

المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف ب  باعتباره كيانا  يقدت الخدمات في المستقبل. ال يمكن يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير ( ج 

لفور في الربح أو أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا  عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية سيتم تسجيلها على ا

 . الخسارة

 اية كل فترة تقارير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع: في نه

ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك    المحققة التدفقات النقدية    تشملالتزامات التغطية المتبقية والتي   •

 التاريخ و  

المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في هذا    المحققة طالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية  االلتزامات عن الم •

 التاريخ.

 يمكن أن لتعاقدية الويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا  ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المسررررتقبلية. ونظرا  ألن هامش الخدمة ا

 في الربح أو الخسارة.  ايكون سلبيا ، فسن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف به

 السياسة المحاسبية.  إختياريده من خالل سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اوخر ويتم تحد

ا إلزامي ا لقياس العقود  ت المتغير  نهج الرسوبعد م ا    التي تتسم  نموذج  هذا يتم إجراء  (.  باسم"عقود المشاركة المباشرة"المشاركة المباشرة )يشار إلي  أيض 

 ولهذه العقود فسن  وباإلضافة إلى التعديالت بموجب  وال يتم إعادة تقييم  الحقا  التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد 

 : نموذج القياس العات، فسن هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديل  أيضا  ألجل 

 التغييرات في القيمة العادلة للبنود األساسية؛  المنشأة فيحصة  (1

 . والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسيةأثر التغيرات في القيمة الزمنية للنقود ( 2
 

 

 

عن نموذج   جوهرياعن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياسا  ال يختلف  اإللتزات المالي لقياس  تخصيص قسط التأمين مبسطباإلضافة إلى ذلك، يُسمح بنهج 

االلتزات فسن    تخصيص قسط التأمين،نهج  ومن خالل     أو أقلواحدة  القياس العات لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة  

 ساريا  يظل نموذج القياس العات    .تراف المبدئي مخصوما منها التدفقات النقدية لحيازة التأمينعاال  المستلمة عندأقساط التأمين    بتوافق مع  التغطية المتبقية  ب 
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 على المعايير )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت  - 3

 )تتمة( عقود التأمين  – 17  رقم الدولي للتقرير الماليمعيار 

 )تتمة(   القياس

الماليقياس    في ذلك،  االلتزات  المتكبدة. ومع  المطالبات  المنشأة  عن  المستقبلت   اليطلب من  النقدية  التدفقات  الزمنية    يةعديل  القيمة  وتأثير   للنقودحسب 

 تكبّد المطالبات.  في سنة واحدة أو أقل من تاريخ إستالمها/هذه التدفقات النقدية دفع المخاطر المالية إذا كان من المتوقع 

 التاريخ الفعلي  

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مسودة التعرض على المعيار للتقرير   2023يناير     1شركة تطبيق المعيار في التاريخ الفعلي أي  تنوي ال

ة. في  وتلقى مالحظات عليها من عدد من ذو العالق  2019خالل يونيو    17التي تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقرير المالي    17المالي  

المالي  2020مارس    17 للتقرير  الدولي  التعديالت على المعيار  الدولية مناقشاتة حول  تم    17، أكمل مجلس معايير المحاسبة  التي  التأمين"  "عقود 

التي تبدأ في أو    . وقد قرر تأجيل التاريخ الفعلي إلى فترات التقارير السنوية 2019اقتراحها للحصول على االستشارة العامة بهذا الخصوص في يونيو  

ا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2023يناير    1بعدد   اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار   -   15. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيض 

 األدوات المالية. -  9الدولي للتقارير المالية 

 مرحلة االنتقال 

ختار ت عندئذ أن    الشركةعلى     رجعي. ومع ذلك، إذا كان الطلب الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فسن الثر  األتطبيق ب المطلوب  

 إما نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجا ذا قيمة عادلة. 

 العرض واإلفصاحات 

إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات االختيارية والتأمين    المحاسبة المتعلقة بعقود  سياسات وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في  

 . مع تعديالت على العرض واإلفصاحات  ت منطبقة المشاركة، إذا كان 

 تقييم األثر: 

يتم تقيم  ، لم  المختصرةاألولية    المالية  القوائمهذه    من تاريخ إصدار17رقم  المالي    للتقريرر الدولي  االمعي   وتنفيذتقوت الشركة حالي ا بتقييم تأثير تطبيق  

 األثر المالي إلعتماد المعيار بالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل الثغرات والفجوات الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي:  

اء لجنة توجيهية  والذي يتضمن إنش 17وضعت الشركة إطار عمل حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  إطار الحوكمة والرقابة واألثر المالي 

لتوفير اإلشراف ومراقبة التقدت في التنفيذ والموافقة على قرارات مرحلة التصميم وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى  

   مختلف أصحاب المنشأة.

ا بتقييم العمليات المختلفة الالزمة لالنموردا  وأختارت  أكملت الشركة تقييم متطلبات أعمالها   منطقة العمليات  تقال واحتياجاتها  ، وأيض 

أكملت الشركة مرحلة التصميم التي تتضمن وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس بيانات ، ومع ذلك ، من الموارد.  

 سيستمر اختبار التصميم الوظيفي للحالة النهائية في المرحلة التالية من التنفيذ. 

 توثق قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير الماليةأكملت الشركة بوضع السياسة الفنية التي   المجال الفني والمالي 

تمت 17 المنشأة.  مختلف أصحاب  بين  مناسبة  مفصلة ومداوالت  تقييمات  إجراء  بعد  السياسة  قرارات  اتخاذ  يتم   .

للتقاري الدولي  المعيار  للشركة لمشروع  التوجيهية   اللجنة  السياسة من قبل  المالية رقم  الموافقة على غالبية  . 17ر 

 سيتم اختبار هذة السياسات خالل المرحلة التالية قبل اعتمادها كجزء من التصميم النهائي. التابعة للشركة 

تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اوخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترات االنتقالية وما بعد  خطة الضمان 

 التنفيذ.
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 )تتمة(  تقييم األثر

، 3م مرحلة التصميم. وسوف يتبع مرحلة التصميم مرحلة التنفيذ، والذي سوف يشمل تحسين قرارات المرحلة  2021  مارس 31الشرركة بحلول    أكملت

الية الفشرل، االختبار تنفيذ التغيرات في المحاسربة، النمذجة األكتوارية، العمليات والرقابة، البيانات واألنظمة و اداء اختبار قبول المسرتخدم، اختبار احتم

 م.2023يناير  1بحلول  17سابية التحول لجعل الشركة متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الموازي وح

 ، صافيأقساط التأمين المدينة -4

 

 

 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

 
 

 

 

 

 النقدية وشبه النقدية -5

   من االتي: الموحدة النقدية وشب  النقدية في قائمة التدفقات النقدية تتكون

 

 

 

 

 2021 يونيو 30  

 (  مراجعة غير) 

 سعودي  لاير

 2020 ديسمبر 31 

 )مراجعة ( 

 سعودي  لاير

  295,385,275    366,329,272   حملة الوثائق 

 915,722   3,742,128   اطراف ذات عالقة 

 (2,545,849)   (2,545,849)   الديون المشكوك في تحصيلها  مخصصناقصا: 

   367,525,551   293,755,148 

 2021 يونيو 30  

 (  مراجعة غير) 

 سعودي  لاير

 2020 ديسمبر 31 

 )مراجعة ( 

 سعودي  لاير

  3,193,709   2,545,849  الرصيد االفتتاحي  

 (647,860)   -  عكس للفترة/ السنة 

 2,545,849  2,545,849  الرصيد النهائي

 عمليات إعادة التأمين    

  

 2021 يونيو 30
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

  48,999   49,715  أرصدة في الصندوق  

  7,985,348   9,121,217  أرصدة البنوك  

 8,034,347  9,170,932  إجمالي البنوك و الصندوق )أ( 

 عمليات المساهمين     

  

 2021 يونيو 30
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

  5,122,375   5,902,134  ( بأرصدة البنك )

إجمالي أرصدة البنوك والنقد / النقد وما في حكمه لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين  

 15,073,066  (ب)أ + 

 

 13,156,722  
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 الوديعة النظامية -6

    مليررون لاير سررعودي( لرردى بنررك محلرري ذات تصررنيف  81: 2020ديسررمبر  31مليررون لاير سررعودي ) 81قامررت الشررركة بسيررداع مبلررغ قرردره 

" BBB+  "مررن رأس المررال المرردفوع وفقررا  لمتطلبررات نظررات مراقبررة  %10ويمثررل وديعررة نظاميررة قرردرها  فيررتش راتيررنج إنرركمررن قبررل  مسررتقر

ن هررذه الوديعررة ال يمكررن سررحبها برردون موافقررة البنررك المركررزي السررعودي. شررركات التررأمين التعرراوني الصررادرة مررن البنررك المركررزي السررعودي. إ

يتولررد مررن هررذه الوديعررة النظاميررة دخررل عمرروالت خاصررة والترري هرري مسررتحقة ويررتم اظهارهررا فرري بنررد مسررتقل فرري التزامررات المسرراهمين فرري قائمررة 

 يونيررو 30ت المسررتحقة علررى الوديعررة   كمررا فرري المركررز المررالي  كررر)دخل عمرروالت مسررتحقة إلررى بنررك المركررزي السررعودي(. بلغررت العمرروال

لاير سررررعودي( وتررررم االفصرررراح عنهررررا فرررري األصررررول كرررردخل  20,185,653: 2020ديسررررمبر  31لاير سررررعودي ) 20,561,362: 2021

 مستحق من الوديعة النظامية. 

ا للفترررة المنتهيررة فرري  مليررون لاير سررعودي  8.1إضررافي قرردره  ، قامررت الشررركة بسيررداع مبلررغ 2021يوليررو  28، فرري  2021يونيررو  30الحقرر 

 % من الزيادة اإلضافية في رأس مالها المدفوع.10لدى نفس البنك المحلي يمثل الوديعة القانونية لنسبة 

 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلاإل -7

 من اآلتي كما في: ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  قائمة الدخلاإل تتكون (1

   2021 يونيو 30 
 ) غير مراجعة (  

  2020ديسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 

 عمليات 
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين
 اإلجمالي  لاير سعودي

 عمليات  
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

 عمليات المساهمين  
 اإلجمالي  لاير سعودي 

 349,341,655 148,338,596 201,003,059  436,451,172 126,259,190 310,191,982 صنادي  مرابحة  

 101,474,960 101,474,960 --  100,317,092 100,317,092 --   صنادي  إستثمار

 -- -- --  30,888,686 30,888,686 -- اسهم  

 41,264,763 41,264,763 --  41,022,851 41,022,851 -- سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

 20,000,000 20,000,000 --  - - -- سندات وصكوك ذات عائد متغير 

 310,191,982 298,487,819 608,679,801  201,003,059 311,078,319 512,081,378 
 

 :حديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةت  (2

اسري )أو  القيمة العادلة هي القيمة التي سروف يتم اسرتالمها من بيع أصرل أو دفعها لتحويل التزات في معاملة نظامية بين المشراركين في السروق األسر

قدرة السرروق األكثر فائدة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السرروق الحالية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه القيمة قابلة للمالحظة مباشرررة أو م

 باستخدات طريقة تقييم أخرى. 

 .المختصرةإن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهريا  عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية 

 : عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة لتحديد التالية الهرمية المستويات الشركة تستخدت

 ة.مماثل مطلوبات أو لموجوداتفي سوق نشط  )غير المعدلة(المتداولة األسعار : األول المستوى

  قابلة –  العادلة بالقيمة قياسرها  يتم التي  المالية  لإلدوات بالنسربة هامة لها األدنى  المسرتوى  مدخالت  تعتبر والتي  التقييم  أسراليب : الثاني المستوى

 .مباشرة غير أو مباشرة بصوره للمالحظة

 . للمالحظة قابلة غير – العادلة القيمة لقياس هامة – لها اإلدنى المستوى مدخالت  تعتبر والتيالتقييم  أساليب : الثالث المستوى
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 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  -7

: 2020ديسرررمبر  31لاير سرررعودي )مليون   310.19االسرررتثمار في صرررناديق المرابحة بلغت  2020ديسرررمبر  31و   2021 يونيو 30 في كما

  العادلة بالقيمة  المسرجلة  المالية  لألدوات تحليل التالي  الجدول يعرض. 2مليون لاير سرعودي ( يتم تصرنيفها باالسرتثمارات في المسرتوى    201,00

 :فقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلةالتي تندرج ضمن عمليات المساهمين و
 )غير مراجعة( 2021   يونيو 30  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي
 المستوى الثاني
 لاير سعودي

 المستوى الثالث   
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

  126,259,190     --    126,259,190     --   صنادي  مرابحة 

  100,317,092   26,687,004    73,630,088     --     صنادي  إستثمار

  30,888,686     --      --   30,888,686   اسهم 

  41,022,851  41,022,851     --     --   سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

    --  --     --     --   سندات وصكوك ذات عائد متغير
   30,888,686   199,889,278    67,709,855   298,487,819  

 

 )مراجعة(  2020ديسمبر  31  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي 
 المستوى الثاني
 لاير سعودي 

 المستوى الثالث  
 لاير سعودي 

 المجموع 
 لاير سعودي 

  148,338,596     --    148,338,596  --  صنادي  مرابحة 

  101,474,960    27,523,702   73,951,258 --    صنادي  إستثمار

 -- --   -- --  اسهم 

  41,264,763   41,264,763   -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  20,000,000   20,000,000   -- --  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  -- 222,289,854  88,788,465  311,078,319  

ث بيانات  تستند القيم العادلة لصناديق االستثمار على صافي قيمة األصول المحتسبة على أساس القيمة العادلة للعقار األساسي كما هو موضح في أحد

القيمة الحالية لصافي  مالية متاحة للصندوق. وقد استخدت نموذج التدفق النقدي المخصوت  لتقييم قيمة سندات الدين ، حيث يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار  

ي اسواق غير متوفرة.  التدفقات النقدية التي يتم توليدها من ادوات الديون مخصومة بعائد السوق الدوات دين متداولة متشاب . يتم تعديل تاثير ادوات الدين ف

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  3ى لقياس القيمة العادلة في المستو الرصيد النهائي إلى  بداية الرصيديوضح الجدول التالي تسوية من 

 الرصيد الختامي  مستحقة أرباح غير  تحقة مسخسارة  الرصيد االفتتاحي   

 يونيو  30اشهر المنتهية في الستة لفترة 
 )غير مراجعة( 2021 

 
88,788,465 (20,000,000) (1,078,610) 67,709,855 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

115,512,516 (30,000,000) 3,275,949 88,788,465 
 

 تحليل الحساسية 

، والتي  للمالحظةغير القابلة الت  ، فسن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير إلى أحد المدخ3المسررتوى    فيسررتثمارات لالبالنسرربة للقيمة العادلة  

 أخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية. بمدخالتتحتفظ 

 
 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

  41,264,763   41,022,851   قائمة الدخل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في 

     : للسنة المنتهية للفترة /   التاثير على االرباح غير المحققة

 (39,233)  (151,829)  معدل السوق  في %5الزيادة 

 39,233   151,829   في معدل السوق   %5النقص 

 

األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من إلمستوى الثالث من طرق قياس القيمة العادلة  لم تكن هناك تحويالت بين المستوى (  3

 .2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  و  2021  يونيو 30الفترة المنتهية في  خالل
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 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  - 7

 االستثمار في الصنادي  العقارية لديها العديد من المدخالت التي اليمكن مالحظتها   ( 4

 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي :  إن حركات اإل  (   5

   2021 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

   2020ديسمبر  31 
 ) مراجعة (  

 عمليات  
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين  
 لاير سعودي

 االجمالي 
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين

 لاير سعودي  
 عمليات المساهمين 

 لاير سعودي 
 اإلجمالي  
 لاير سعودي 

  417,847,821   376,970,680   40,877,141    512,081,378   311,078,319   201,003,059  الرصيد اإلفتتاحي 

 500,020,456   325,592,566   174,427,890    185,754,234   52,421,812   133,332,422  إضافات 

 (406,587,175) (392,390,475) (14,196,700)  (91,125,193)  (65,722,374)  (25,402,819)  إستبعادات  

 1,685,649 1,949,670 (264,021)   876,107  (300,616)   1,176,723  غير محققة   أرباح / )خسائر(

 (885,373) (1,044,122) 158,749   1,093,275   1,010,680   82,595  محققة   أرباح

  512,081,378   311,078,319   201,003,059    608,679,801   298,487,821   310,191,980  الرصيد الختامي 

 فيما يلي تحليل تكوين االستثمارات لعمليات المساهمين: (   6

 

ان جميع االدوات المالية التي تندرج ضررمن عمليات اعادة التامين والتي يتم قياسررها بالقيمة العادلة    2020ديسررمبر  31و   2021 يونيو 30كما في 

 هي متداولة.

 متوسط التصنيف االئتماني لجميع الفوائد الثابتة والمتغيرة للصكوك والسندات ضمن مستوى االستثمار ب ب ب وما فوق.  (7

 مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.  2020ديسمبر  31و  2021 يونيو 30جميع االستثمارات المحتفظ بها كما في  (8

 تأمين مستحقة  إعادة  أقساط   -8

الشركة عنها من قبل شركات  تشمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من عقود اإلعادة النسبية واالختيارية على تقدير األقساط المستحقة والتي لم يتم إبالغ 

مالي "كأقساط أعادة  التامين التي اسندت منها عمليات التأمين. هذا الجزء من اجمالي االقساط المكتتبة يعتبر اقساط مقدرة وتم تسجيلها في قائمة المركز ال

ي بداية عقود أعادة التامين على التوقعات من شركات  تقدر هذه االقساط المستحقة ف تامين مستحقة" بالصافي بعد خصم تكاليف اإلكتتاب المرتبطة بها.

الوسطاء وعلى تقييم االدارة لهذه التوقعات المستقبلية. الحقا  لالعتراف المبدئي، يتم تعديل قسط إعادة التأمين    /التامين التي اسندت منها عمليات التأمين  

 النهائية المتوقعة بشكل     اعادة تقييم االقساط المتوقعة و مقارنة االقساط الفعلية مع االقساطالمستحق باستخدات األساليب االكتوارية. تقوت االدارة بمراجعة و

  )غير مراجعة(    2021 يونيو  30  

 عمليات المساهمين 

 مدرجة  
 لاير سعودي 

 مدرجة غير 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي 

  126,259,190 -- 126,259,190  صنادي  مرابحة  

  100,317,092 26,687,004 73,630,088    صنادي  إستثمار

  30,888,686 -- 30,888,686  اسهم  

  41,022,851 41,022,851 --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  -- -- --  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  230,777,964 67,709,855 298,487,819  

  )مراجعة(   2020ديسمبر  31  

 عمليات المساهمين

 مدرجة  
 لاير سعودي 

 مدرجة  غير 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي 

   148,338,596     --   148,338,596   صنادي  مرابحة  
   101,474,960  27,523,702 73,951,258    صنادي  إستثمار

  -- --    --   اسهم  
   41,264,763  41,264,763    --   سندات وصكوك ذات عائد ثابت 
   20,000,000  20,000,000    --   سندات وصكوك ذات عائد متغير

  222,289,854   88,788,465  311,078,319   

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 سعودية ( ) شركة مساهمة 

 ) غير مراجعة ( ) تتمة (    المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 

 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة اشهر المنتهيتين للفترة المنتهية في 
 

8 

 )تتمة(  تأمين مستحقة إعادة   أقساط -8

صافي    المحدثة. االقساط المستحقة نفس المعلومات   ربع سنوي واي تعديالت لهذه االقساط المقدرة يتم اثباتها في القوائم المالية عندما يتم الحصول على

 من أي تكاليف إكتتاب.

 اإلستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ إستثمارات -9

 تتكون االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي: 

 عمليات المساهمين  

 
   2021 يونيو  30

 ( مراجعة )غير 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

 37,500,000 184,022,721 السنةالفترة / في بداية 

 146,522,721 87,622,367 المشتريات

 184,022,721 271,645,088 ةالسن  الفترة / في نهاية

 

 تتكون االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي: 

 
 االجمالي   دولي   محلي    

 

  2021يونيو  30
 )غير مراجعة(
   لاير سعودي 

ديسمبر   31
2020   

 )غير مراجعة
 لاير سعودي 

يونيو  30  
 )غير مراجعة(
   لاير سعودي 

ديسمبر   31
2020 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

  2020يونيو  30
 )غير مرجعة(
 لاير سعودي

ديسمبر   31
2020   
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 184,022,721 271,645,088 107,414,348 117,249,264 76,608,373 154,395,824 السندات والصكوك ذات العائد الثابت 

 

، األحدث. بلغ إجمالي الفوائد المسرتحقة   2049 -2022% وتسرتح  في عام 5.50% إلى  2.12ن  والسرندات ميتراوح سرعر الفائدة على هذه الصركوك  
 لاير سعودي(. 6.18: 2020مليون لاير سعودي ) 5.30على هذه الصكوك والسندات 

 
مليون لاير سرعودي وتم ضرمانب بالكامل من خالل الصركوك األسراسرية.    23,116,816، حصرلت الشرركة على قرض هامشري بمبلغ  2020في عام 

لاير سرررعودي. ليس للقرض تاريخ اسرررتحقاق محدد ويحمل عمولة خاصرررة عائمة   33,856,246، تم سرررحب مبلغ إضرررافي قدره    2021خالل عام  
 مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر.

 حقاق:فيما يلي حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االست 
 )غير مراجعة(  2021 يونيو 30 

 االجمالي     غير متاولة     متداولة عمليات المساهمين  

 184,022,721 15,000,000 169,022,721 في بداية السنة 

 87,622,367 -- 87,622,367 المشتريات

 271,645,088 15,000,000 256,645,088 ة السن الرصيد في نهاية 

 
 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 

 االجمالي     غير متداولة    متداولة عمليات المساهمين  

 37,500,000 -- 37,500,000 في بداية السنة 

 146,522,721 15,000,000 131,522,721 المشتريات

 184,022,721 15,000,000 169,022,721 ة الرصيد في نهاية السن 

 

 

 

 

 

 

 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  
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 المكتسبة   غير التاميناألقساط   -10

 )غير مراجعة(  2021 يونيو 30 

 عمليات إعادة التأمين 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها  

 لاير سعودي

 الصافي  

 لاير سعودي

  476,679,408  (71,861,774)   548,541,182  الرصيد اإلفتتاحي 

  868,599,046  (86,491,548)   955,090,594  الفترة أقساط مكتتبة خالل 

 (390,196,846)   72,192,361  (462,389,207)  أقساط مكتسبة  

  478,402,200  (14,299,187)   492,701,387  التغير في األقساط غير المكتسبة 

  955,081,608  (86,160,961)   1,041,242,569  الختاميالرصيد  

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 

   اإلجمالي 

 لاير سعودي 

 الحصة المعاد إسنادها  

 لاير سعودي 

   الصافي 

   لاير سعودي

 351,160,806 (50,836,786) 401,997,592 الرصيد اإلفتتاحي 

 772,639,182 (162,475,035) 935,114,217 أقساط مكتتبة خالل السنة  

 (647,120,580) 141,450,047 (788,570,627) أقساط مكتسبة  

 125,518,602 (21,024,988) 146,543,590 التغير في األقساط غير المكتسبة 

 476,679,408 (71,861,774) 548,541,182 الرصيد الختامي

 مخصص المطالبات  -11

 عمليات إعادة التأمين 

 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 2020ديسمبر  31 

 ) مراجعة ( 

  716,946,866    753,580,750  المطالبات تحت التسوية 

  350,741,781    351,049,106  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 

  1,104,629,856    1,067,688,647  

    يخصم : 

  154,674,308    158,997,200  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

  45,796,293    33,077,172  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

  192,074,372    200,470,601  

 867,218,046  912,555,484 صافي المطالبات تحت التسوية  

 رأس المال   -12

مليون(  810: 2020ديسرمبر    31)  2021  يونيو 30كما في    لاير سرعودي مليون 810مال الشرركة المصررح بب، والمصردر، والمدفوع    يبلغ رأس

 لاير سعودي للسهم. 10بقيمة قدرها مليون سهم (  81:  2020ديسمبر  31) مليون سهم  81ويتكون من 

 

 ادناه. يخضع مساهمي الشركة للزكاة وضريبة الدخل.هيكل مساهمي الشركة كالتالي 
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 رأس المال )تتمة( -12

 )غير مراجعة( 2021 يونيو 30 

 المدفوع   المصرح به والمصدر  

 لاير سعودي قيمة السهم   عدد االسهم   

  40,500,000  10  4,050,000 شركة احمد حماد القصيبي واخوان  

  769,500,000 10  76,950,000 أخرون

 81,000,000  10 810,000,000  
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 

 المدفوع   المصرح ب  والمصدر  

 لاير سعودي  قيمة السهم   عدد االسهم   

  40,500,000  10  4,050,000 شركة احمد حماد القصيبي واخوان  

  769,500,000 10  76,950,000 أخرون

 81,000,000  10 810,000,000  
 

 يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين. 

 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجب القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء  

تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل 

 . أسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار  األرباح تعديلب ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات رأس المال أو 

 

 ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة. 
 

مليون  891مليون لاير سرعودي إلى   810دة رأس مال الشرركة العادي من  بزيا 2021مارس   30أوصرى مجلس إدارة الشرركة في اجتماعب بتاريخ 

، في  2021يونيو   30للفترة المنتهية في  % عن طري  إصردار أسرهم منحة بمعدل سرهم واحد لكل عشررة. عقد األسرهم.  10لاير سرعودي بزيادة قدرها  

مليون لاير سرعودي من  81العادية لزيادة رأس مالها. سروف يتم إسرتخدم الشرركة  ، حصرلة الشرركة على موافقة الجمعية العامة غير 2021يوليو   14

 أرباحها المحتجزة لهذة الغرض.

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل    -13

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية : 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31  )غير مراجعة( 2021 يونيو 30  

 % سعودي لاير   % لاير سعودي  

 %90.6  734,022,000  %91.6  742,122,000  مساهمين سعوديين 

 %1.96  15,876,000  %4.3  35,081,100  مساهمين خليجيين 

 %92.56 749,898,000  %95.90 777,203,100  اجمالي المساهمين الخليجيين والجمهور العات 

 %7.42  60,102,000  %4.1  32,796,900  مساهمين اجانب  

 %100 810,000,000  %100 810,000,000     االجمالي

مليون سهم  بقيمة إسمية    81مال الشركة المصرح ب  والمصدر والمدفوع  ويتكون من    بلغ رأس  2020ديسمبر    31و    2021  يونيو  30كما في  

لاير سعودي للسهم.تحتسب الزكاة وضريبة الدخل للشركة المستحقة والمدفوعة على اساس نسب الملكية المساهمين المؤسسين وفقاَ لالحكات   10قدرها  

دخل في المملكة العربية السعودية. ال الضريبة والجماركالزكاة  و الهيئةذات الصلة  من 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(   -13

 أن مخصص الزكاة وضريبة الدخل للفترة / السنة كما هي:

 2021 يونيو 30   

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

 مخصص الزكاة 
  

6,969,247  14,815,136 

 مخصص الضريبة 
  

294,421  358,694 

   
7,263,668  15,173,830 

 

 أشهر المنتهية كما يلي:  الستةالزكاة وضريبة الدخل المحملة لفترة 

 2021 يونيو 30  

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 
 

 2020 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

  الزكاة المحملة خالل الفترة 
6,979,154  6,421,291 

  ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة 
23,822  27,380 

  
7,002,976  6,448,671 

 

( الصرادر من قبل هيئة الزكاة 2017يناير 18هرررررر )12746/16/1438قامت الشرركة بسثبات مخصرص الزكاة وضرريبة الدخل بناء  على التعميم رقم 

. حيث تقوت الشرركات السرعودية المدرجة بتقديم الزكاة وضرريبة الدخل وفقا  لنسرب الملكية الخليجيين وغير الخليجيين المؤسرسرين.  والضرريبة والجمارك

 %   5.00  و  %95.00  و  2021 يونيو 30على التوالي كما في   % 4.1و   %95,90بلغت نسرربة المسرراهمين الخليجيين وغير الخليجيين المؤسررسررين  

 .  2020ديسمبر  31كما في 

 حالة التقيم
 

 

. ومع ذلك 2020وحصررلت على شررهادة الزكاة النهائية حتى عام  2020ديسررمبر   31للسررنة المنتهية في  قدمت الشررركة إقرارها الزكوي والضررريبي  

 .2020و  2019لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار تقييمات إضافية لعامي يح  

 المضافةحالة تقييم ضريبة القيمة 

الزكاة والضرريبة  تشرمل األصرول األخرى دفعة تم سردادها "تحت االحتجاج" لتجنب الغرامات المتعلقة بربط ضرريبة القيمة المضرافة التي رفعتها الهيئة 

 الزكاةلهيئة  مليون( ، حيث قبلت ا 38.5: 2020ديسررمبر   31مليون لاير سررعودي ) 35بقيمة إجمالية   2019و    2018للسررنتين الماليتين   والجمارك

مليون لاير   3.4اعتراض الشررركة فيما يتعل  بالمشررتريات ذات التصررنيف المحلي والقياسرري واسررتردت المبلغ الكامل وقدره  والضررريبة والجمارك  

. ZATCA"( ضرد قرار الرفض الصرادر عن GSTCقدمت الشرركة اسرتئنافًا إلى األمانة العامة للجان الضرريبية )". 2021سرعودي في أوائل عام 

المضراد على  ZATCA. تقوم الشرركة حاليًا بععداد رد على رد  2021في أبريل  GSTCرًدا مضراًدا على اسرتئناف الشرركة مع   ZATCAقدمت  

GSTC ا إللغاء تقييم . تعتقد إدارة الشركة أن هناك سببًا قوًيZATCA .وسيتم رد المبلغ بالكامل في الوقت المناسب 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -14

العمل  تمثل األطراف ذات العالقة المسررراهمين الرئيسررريين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشرررركة. تتعامل الشرررركة مع األطراف ذات العالقة في سرررياق  

 والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.المعتاد. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا  للشروط المتفق عليها 
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 )تتمة(المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -14

باشر وظفو اإلدارة الرئيسريون هم األشرخاص الذين يتمتعون بالسرلطة والمسرؤولية عن تخطيط وتوجي  ومراقبة أنشرطة الشركة ، بشكل مباشر أو غير مم

دارة شرركة  ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشرركة. تشرمل الشرركات التي يمثلها أعضراء مجلس اإل ،

 ها(أشمور لالستثمار السعودية ، في حين تشمل الشركات الزميلة بروبيتاس القابضة )برمودا( المحدودة )بما في ذلك الشركات التابعة ل

يتم إدراج األرصردة مع األطراف ذات العالقة ضرمن المصراريف المسرتحقة والمطلوبات األخرى وتعويضرات نهاية الخدمة للموظفين كما هو موضرح 

 .ةالمختصر األوليةفي بيان المركز المالي 

وأرصردتها الموضرح ادناه،  بخالف هؤالء الذين  تم االفصراح عنهم في مكان اخر في   الفترةالجهات ذات العالقة خالل   مع المعامالت تفاصريل يلي فيما

 القوائم المالية.

 طبيعة المعامالت  الجهة ذات العالقة 
المنتهية  لفترة الستة أشهر مبلغ المعامالت

 في 
 الرصيد كما في 

  
 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 2020 يونيو 30
 مراجعة( غير )

 لاير سعودي 

 2021 يونيو 30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 ( مراجعة)

 لاير سعودي 
      

 أعضاء مجلس 

 اإلدارة 

 -- -- 36,924  90,158  أتعاب استشارية 

مكافات وأتعاب ومصاريف  

 2,108,726 1,335,000 550,121  2,801,867  إجتماعات    

 اإلدارة كبار موظفي 

 1,792,027  1,868,808  6,419,013  6,763,229  مزايا قصيرة األجل 

 4,118,674  4,372,119  700,451  253,445  منافع نهاية الخدمة  للموظفين

شركات ممثلة من قبل  

 2,719,958  127,625,029 -- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة أعضاء مجلس اإلدارة 

 4,011,426  -- -- المطالبات المتكبدة  - 

 --        47,373,752 -- مصروف العموالت  - 

  156,171,863   243,532,468   127,157,743   186,513,832 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة - زميلة* 

 --  --   35,856,671   77,354,334  صافي أقساط المكتسبة - 

  50,826,793   83,830,219   19,536,315   33,237,560  المطالبات المتكبدةصافي  - 

 --  --   13,812,745   32,593,532  تكاليف االكتتاب   - 
 

 

 استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  -15

 2021  يونيو 30  

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي

 

 

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 سعودي لاير 

  عمليات المساهمين  
 

 
 

  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
120,141,077   101,445,631  

  اإلضافات خالل الفترة / السنة  
--    3,696,900  

  الحصة من أرباح الشركة الزميلة للفترة / السنة  
10,826,778   12,071,843  

  للفترة / السنة الحصة من  تحويل العمالت المعدلة 
299,400   2,926,703  

  الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
131,267,255   120,141,077  

من االسرهم العادية لشرركة بروبيتاز القابضرة )برمودا( المحدودة كما قامت الشرركة بالمحاسربة   %49,9، اسرتحوذت الشرركة على 2017أكتوبر   6في  
التأمين وإعادة  القابضررة( برمودا المحدودة في أعمال  (عن هذا االسررتثمار في شررركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية،  ان نشرراط شررركة بروبيتاز 

 التأمين في سوق لويدز بلندن بالمملكة المتحدة.

أكتتبت الشرركة في حقوق الملكية لشرركة بروبيتاز القابضرة )برمودا( المحدودة لغرض التوفير التمويل من وكالة لويلدز إلدارة    2020خالل سربتمبر
ن سررهًما عاديًا تم تخصرريصررها م  141،644% من خالل االكتتاب الكامل في  49.9. إحتفظت الشررركة بنسرربة مسرراهمتها العادية البالغة  1492النقابة 

 لاير سعودي. 3,696,900خالل إصدار حقوق أولوية عند سداد 
 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) غير مراجعة (    المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 

 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهيتين في  
  

22 

 
 

 المعلومات القطاعية  - 16

والقطاعات الجغرافية بالنسررربة لنشررراطات الشرررركة    األعمالقطاعات    اإلدارة  لجنة عتمدتاد التقارير الداخلية بالشرررركة ، إتمشرررياً مع طريقة إعد

.أدناهوموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين 
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 ) تتمة ( المعلومات القطاعية  -16

 قطاعات األعمال 1 – 16

بالسالب و   إجمالي األقساط المكتتبة إظهارإلى   يؤدي هذا التعديل إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلية من شركات التأمين. بتعديلتقوم الشركة 
 .  تم فيها التعديلالتي  للفترةض قطاعات األعمال األقساط المعاد إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بع

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي  

 لاير سعودي 

           ) غير مراجعة (  2021  يونيو 30

           االيرادات 

 120,806,578 22,957,978 (19,100,140) 621,877 4,779,924 (601,167) 4,302,363 38,889,009 58,371,256 10,585,478 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (38,809,108) (743,666) - - - 1,202,448 - (34,620,787) (3,347,291) (1,299,812) أقساط معاد إسنادها

 (5,774,147) (2,413,313) - - (231,075) (53,112) 17,049 (285,631) (1,428,255) (1,379,810) مصاريف فائض الخسارة  

 76,223,323 19,800,999 (19,100,140) 621,877 4,548,849 548,169 4,319,412 3,982,591 53,595,710 7,905,856 صافي األقساط المكتتبة 

 118,501,969 8,130,847 42,700,084 20,177,501 16,683,500 4,922,295 15,449,494 9,085,987 (7,256,432) 8,608,693 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي   

 194,725,292 27,931,846 23,599,944 20,799,378 21,232,349 5,470,464 19,768,906 13,068,578 46,339,278 16,514,549 صافي األقساط المكتسبة 

 3,910,348 1,303,647 - - (4,220) 484,212 - 469,036 985,081 672,592 عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 198,635,640 29,235,493 23,599,944 20,799,378 21,228,129 5,954,676 19,768,906 13,537,614 47,324,359 17,187,141 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (151,949,133) (3,922,253) (49,351,316) (3,091,707) (27,117,961) (13,708,777) (9,774,475) (7,810,704) (30,659,493) (6,512,447) إجمالي المطالبات المسددة 

 18,100,306 58,508 - - - 9,177,794 (21) (58,487) 8,902,954 19,558 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (133,848,827) (3,863,745) (49,351,316) (3,091,707) (27,117,961) (4,530,983) (9,774,496) (7,869,191) (21,756,539) (6,492,889) صافي المطالبات المسددة 

 (19,586,084) (6,595,499) - (13,036,836) 4,039,179 1,052,881 (908,201) 3,098,529 (10,272,702) 3,036,565 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 21,504,477 (5,720,469) 42,704,467 (3,901,906) (3,850,446) (59,275) (747,219) (2,559,546) (4,648,589) 287,460 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (131,930,434) (16,179,713) (6,646,849) (20,030,449) (26,929,228) (3,537,377) (11,429,916) (7,330,208) (36,677,830) (3,168,864) صافي المطالبات المتكبدة 

 (44,654,691) (6,466,256) (11,010,979) (380,631) (886,175) (1,108,012) (2,827,221) (4,062,532) (12,277,457) (5,635,428) وعموالت أرباح  االكتتاب  تكاليف

 (812,092) 127,605 (114,042) (103,997) (107,308) (44,897) (98,759) (114,175) (264,269) (92,250) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (177,397,217) (22,518,364) (17,771,870) (20,515,077) (27,922,711) (4,690,286) (14,355,896) (11,506,915) (49,219,556) (8,896,542) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 21,238,423 6,717,129 5,828,074 284,301 (6,694,582) 1,264,390 5,413,010 2,030,699 (1,895,197) 8,290,599 دخل /)خسارة( الكتتاب    صافي 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16

 )تتمة( قطاعات األعمال 1 – 16

 أشهر المنتهية في   الثالثة لفترة 
 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحري  

 لاير سعودي 

 البحري

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي  

 لاير سعودي 

           ) غير مراجعة (  2020  يونيو 30

           االيرادات 

 131,336,825 24,265,580 (2,059,742) 7,005,389 15,442,940 5,228,238 3,721,430 30,605,395 37,249,617 9,877,978 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (42,558,211) (3,400,647) -- -- -- (619,752) -- (33,740,374) (2,561,072) (2,236,366) أقساط معاد إسنادها

 (6,849,693) (3,364,972) -- -- (239,850) 364,056 1,659 (189,396) (2,073,727) (1,347,463) مصاريف فائض الخسارة  

 81,928,921 17,499,961 (2,059,742) 7,005,389 15,203,090 4,972,542 3,723,089 (3,324,375) 32,614,818 6,294,149 صافي األقساط المكتتبة 

 73,534,724 5,895,682 28,351,595 4,789,390 (7,075,047) 4,823,490 11,505,852 10,778,776 4,334,548 10,130,438 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي   

 155,463,645 23,395,643 26,291,853 11,794,779 8,128,043 9,796,032 15,228,941 7,454,401 36,949,366 16,424,587 صافي األقساط المكتسبة 

 3,330,159 2,193,482 -- -- 4,604 983,851 -- 637,898 366,660 (856,336) عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 158,793,804 25,589,125 26,291,853 11,794,779 8,132,647 10,779,883 15,228,941 8,092,299 37,316,026 15,568,251 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (75,972,778) (18,146,902) -- (7,148,865) (3,651,247) (6,966,181) (3,069,106) (2,944,251) (22,689,705) (11,356,521) إجمالي المطالبات المسددة 

 30,185,017 16,382,127 -- -- -- 3,696,010 -- 5,143,034 4,916,552 47,294 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (45,787,761) (1,764,775) -- (7,148,865) (3,651,247) (3,270,171) (3,069,106) 2,198,783 (17,773,153) (11,309,227) صافي المطالبات المسددة 

 (49,431,291) (31,497,996) -- 215,412 (5,697,198) (1,544,362) (2,055,286) (12,387,282) (2,157,300) 5,692,721 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 (6,039,799) 8,902,869 (17,600,018) (2,895,316) 1,954,593 (457,188) (2,003,721) 2,927,314 2,920,458 211,210 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (101,258,851) (24,359,902) (17,600,018) (9,828,769) (7,393,852) (5,271,721) (7,128,113) (7,261,185) (17,009,995) (5,405,296) صافي المطالبات المتكبدة 

 (45,884,851) (6,730,519) (12,192,460) (626,079) (1,480,363) (3,246,893) (2,998,764) (2,720,208) (10,415,822) (5,473,743) وعموالت أرباح  االكتتاب  تكاليف

 (1,947,890) (299,699) 10,299 (130,027) (117,624) (34,497) (292,012) (215,526) (407,213) (461,591) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (149,091,592) (31,390,120) (29,782,179) (10,584,875) (8,991,839) (8,553,111) (10,418,889) (10,196,919) (27,833,030) (11,340,630) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 9,702,212 (5,800,995) (3,490,326) 1,209,904 (859,192) 2,226,772 4,810,052 (2,104,620) 9,482,996 4,227,621 دخل /)خسارة( الكتتاب   صافي
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16

 )تتمة( قطاعات األعمال 1 – 16

 أشهر المنتهية في   الستة لفترة  
 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي  

 لاير سعودي 

           ) غير مراجعة (  2021  يونيو 30

           االيرادات 

 955,090,594 103,194,515 173,823,758 182,836,892 42,364,643 39,928,137 100,205,567 83,090,103 177,926,518 51,720,461 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (72,592,329) (729,046) -- -- -- (15,543,223) -- (37,485,787) (10,876,212) (7,958,061) أقساط معاد إسنادها

 (13,899,219) (4,668,488) -- -- (388,605) (109,261) 114,945 (588,974) (6,265,193) (1,993,643) مصاريف فائض الخسارة  

 868,599,046 97,796,981 173,823,758 182,836,892 41,976,038 24,275,653 100,320,512 45,015,342 160,785,113 41,768,757 صافي األقساط المكتتبة 

 (478,402,201) (37,176,615) (109,159,498) (146,458,364) (3,724,983) (11,150,968) (68,148,908) (17,607,971) (72,210,825) (12,764,069) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي   

 390,196,845 60,620,366 64,664,260 36,378,528 38,251,055 13,124,685 32,171,604 27,407,371 88,574,288 29,004,688 صافي األقساط المكتسبة 

 7,713,218 2,560,131 -- -- (2,501) 1,404,934 -- 770,163 1,757,382 1,223,109 عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 397,910,063 63,180,497 64,664,260 36,378,528 38,248,554 14,529,619 32,171,604 28,177,534 90,331,670 30,227,797 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (253,001,759) (17,070,466) (49,351,316) (12,204,554) (42,196,056) (16,172,496) (12,898,844) (36,731,258) (53,570,457) (12,806,312) إجمالي المطالبات المسددة 

 44,971,148 3,509,575 -- -- -- 9,227,312 (21) 23,003,681 9,128,341 102,260 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (208,030,611) (13,560,891) (49,351,316) (12,204,554) (42,196,056) (6,945,184) (12,898,865) (13,727,577) (44,442,116) (12,704,052) صافي المطالبات المسددة 

 (32,310,992) (2,782,937) - (12,789,576) 797,656 (146,117) (3,600,445) (3,501,975) (11,518,212) 1,230,614 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 (13,026,447) (9,823,433) 22,410,197 (11,381,788) (5,245,619) (1,474,432) (6,890,688) (7,024,149) (3,737,772) 10,141,237 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (253,368,050) (26,167,261) (26,941,119) (36,375,918) (46,644,019) (8,565,733) (23,389,998) (24,253,701) (59,698,100) (1,332,201) صافي المطالبات المتكبدة 

 (95,636,774) (13,898,611) (26,009,629) (806,115) (1,445,143) (4,096,350) (3,789,594) (8,298,615) (26,071,071) (11,221,646) وعموالت أرباح  االكتتاب  تكاليف

 (2,289,225) (399,559) (323,321) (181,893) (193,171) (104,507) (160,283) (239,525) (523,173) (163,793) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (351,294,049) (40,465,431) (53,274,069) (37,363,926) (48,282,333) (12,766,590) (27,339,875) (32,791,841) (86,292,344) (12,717,640) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 46,616,014 22,715,066 11,390,191 (985,398) (10,033,779) 1,763,029 4,831,729 (4,614,307) 4,039,326 17,510,157 دخل /)خسارة( الكتتاب    صافي 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16

 )تتمة( قطاعات األعمال 1 – 16

 أشهر المنتهية في   الستة لفترة 
 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحري  

 لاير سعودي 

 البحري

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 سعودي لاير 

 اإلجمالي  

 لاير سعودي 

           ) غير مراجعة (  2020يونيو   30

           اإليرادات 

 659,054,479 87,626,378 112,790,427 21,090,654 25,792,571 33,187,662 57,955,061 70,549,556 119,808,371 130,253,799 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (73,415,401) (4,656,613) -- -- (1,851,861) 63,457 -- (30,122,626) (10,545,628) (26,302,130) أقساط معاد إسنادها

 (14,387,549) (4,324,114) -- -- (479,700) (13,631) 230,478 (213,722) (7,094,495) (2,492,365) مصاريف فائض الخسارة  

 571,251,529 78,645,651 112,790,427 21,090,654 23,461,010 33,237,488 58,185,539 40,213,208 102,168,248 101,459,304 صافي األقساط المكتتبة 

 (293,044,438) (31,409,563) (72,820,753) (8,540,442) (6,696,577) (26,577,430) (25,359,357) (19,682,336) (52,407,577) (49,550,403) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي   

 278,207,091 47,236,088 39,969,674 12,550,212 16,764,433 6,660,058 32,826,182 20,530,872 49,760,671 51,908,901 صافي األقساط المكتسبة 

 5,359,753 2,990,511 -- -- 6,021 516,336 -- (462,616) 450,012 1,859,489 عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 283,566,844 50,226,599 39,969,674 12,550,212 16,770,454 7,176,394 32,826,182 20,068,256 50,210,683 53,768,390 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (188,862,393) (22,126,609) -- (19,446,925) (16,452,449) (17,653,464) (15,322,595) (26,996,438) (52,190,179) (18,673,734) إجمالي المطالبات المسددة 

 55,966,356 16,584,559 -- -- -- 7,992,524 -- 22,154,393 8,727,885 506,995 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (132,896,037) (5,542,050) -- (19,446,925) (16,452,449) (9,660,940) (15,322,595) (4,842,045) (43,462,294) (18,166,739) صافي المطالبات المسددة 

 (50,946,641) (29,715,559) -- (3,899,340) (5,632,646) (2,315,784) (1,112,532) (7,263,786) (9,472,575) 8,465,581 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 24,120,568 5,128,532 (28,190,421) 15,610,431 5,639,611 1,704,725 3,270,507 (2,418,488) 15,272,709 8,102,962 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (159,722,110) (30,129,077) (28,190,421) (7,735,834) (16,445,484) (10,271,999) (13,164,620) (14,524,319) (37,662,160) (1,598,196) صافي المطالبات المتكبدة 

 (91,290,831) (12,590,589) (18,722,530) (741,356) (2,631,451) (4,433,184) (7,008,911) (10,958,712) (15,625,767) (18,578,331) وعموالت أرباح  االكتتاب  تكاليف

 (3,290,257) (433,801) (563,952) (105,453) (128,963) (165,906) (289,692) (352,716) (598,505) (651,269) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (254,303,198) (43,153,467) (47,476,903) (8,582,643) (19,205,898) (14,871,089) (20,463,223) (25,835,747) (53,886,432) (20,827,796) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 29,263,646 7,073,132 (7,507,229) 3,967,569 (2,435,444) (7,694,695) 12,362,959 (5,767,491) (3,675,749) 32,940,594 صافي  دخل /)خسارة( الكتتاب  
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 المعلومات القطاعية ) تتمة ( 16
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 16-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

الحوادث  

 العامة

 لاير سعودي 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 غير موزعة

 سعودي لاير 

 مساهمين

 لاير سعودي 
 اإلجمالي

 لاير سعودي 

             ) غير مراجعة ( 2021 يونيو 30كما في 

             الموجودات

  15,073,066   5,902,134   9,170,932  -- -- -- -- -- -- -- -- -- النقد وأرصدة لدى البنوك  

  134,252,084   134,252,084  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل ودائع

  1,335,699   1,335,699  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل

  110,605,050  (74,561)   95,167,323   14,628,832   21,339,376   38,494,832   53,238,666   105,413,416   47,976,679  صافي ،تامين مدينة أقساط

 

(119,264,062)  367,525,551 

  608,679,801   298,487,819   310,191,982  -- -- -- -- -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  إستثمارات

  39,607,733   38,879,734   80,317,305   48,011,159   149,012,211   115,632,158  مستحقة تأمين إعادة أقساط

 

104,299,746 

  239,790,340   64,986,273  --   880,536,659 

  40,217,081     -   40,217,081           ذمم إعادة إسناد مدينة

 86,160,961 -- --  3,016,710   -  - -  17,069,011   -   25,140,006   8,876,692   32,058,542  المكتسبة  غير األقساط من إسنادها المعاد الحصة

 247,255 -- --  -   -   -   247,267   -   -   -  (12)   -  مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 158,997,200 -- --  44,386,480   -   -   115,836   3,370,243  (1,263,117)   61,734,750   45,909,149   4,743,859  التسوية  تحت   المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

لمتكبدة وغير ا  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 33,077,172 -- --  9,664,809   -     -   -  8,156,492   86,633   8,711,237   4,266,918   2,191,083  المبلغ عنها 

 256,379,189 -- --  12,236,561   100,822,593   1,983,381   1,545,358   12,738,543   17,765,149   15,141,066   53,927,506   40,219,032  مؤجلة  إكتتاب تكاليف

  271,645,088   271,645,088     -  -- -- -- -- -- -- -- -- -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  258,149,283   110,974,052   147,175,231  -- -- -- -- -- -- -- -- -- وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما   مصاريف

  33,464,927   28,477,609   4,987,318  -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي  ،ومعدات ممتلكات

  وصكوك  سندات من مستحقة خاصة عموالت دخل

  5,022,150   5,022,150     -  -- -- -- -- -- -- -- -- --   المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  وإستثمارات,

ستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق إ

  131,267,255   131,267,255     -  -- -- -- -- -- -- -- -- -- الملكية 

  81,000,000   81,000,000     -  -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

  20,561,362   20,561,362     -  -- -- -- -- -- -- -- -- -- المستحقة إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

  3,383,591,783  1,088,925,252 392,478,482 244,895,883 340,538,372 201,450,450 56,145,026 101,553,399 135,400,802 211,976,884 367,405,880 242,821,353 إجمالي الموجودات 
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 ) شركة مساهمة سعودية ( 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -16
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 16-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 سعودي لاير 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى

 لاير سعودي 

 غير موزعة

 لاير سعودي 

 مساهمين 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

  يونيو 30كما في 

2021   

 ) غير مراجعة ( 

      

 

  

  

 

             المطلوبات

 31,121,271 -- 31,334,905 964,762 -- (651,000) 902,422 524,821 (901,111) 547,791 (369,503) (1,231,816) دائنة   ذمم

 56,973,062 56,973,062 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- هامش تمويل دائن

 44,520,893 -- 44,520,893 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 إسناد إعادة أقساط

 42,398,000 -- -- 4,775,027 - - - 13,771,337 54,329 60,494 6,314,810 17,422,003 مستحقة 

 1,041,242,569 -- -- 69,306,747 232,467,247 153,015,493 29,560,535 48,506,983 93,225,463 71,291,232 192,812,072 151,056,797 المكتسبة   غير األقساط

 753,580,750 -- -- 139,012,885 - 24,340,403 40,116,645 30,398,742 59,655,046 103,304,097 274,218,284 82,534,648 التسوية  تحت  المطالبات

المطالبات المتكبدة وغير  

 351,049,106 -- -- 42,968,407 83,822,676 29,568,568 25,793,977 22,822,096 59,494,667 31,168,942 37,980,779 17,428,994 المبلغ عنها  

  مكتسبة غير  عموالت

على عمليات معاد  

 16,781,166 -- -- 581,656 -- -- 32,687 4,103,085 -- 995,423 2,890,166 8,178,149 اسنادها

  مستحقة مصاريف

 40,352,335 2,124,900 38,227,435 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى   ومطلوبات

  الخدمة نهاية مكافآة

 11,429,476 - 11,429,476 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين 

الزكاة وضريبة   مخصص

 7,263,668 7,263,668 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- الدخل  

دخل عموالت مستحقة   

الى البنك المركزي  

 20,561,352 20,561,352 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- السعودي  

 2,417,273,648 86,922,982 125,512,709 257,609,484 316,289,923 206,273,464 96,406,266 120,127,064 211,528,394 207,367,979 513,846,608 275,388,775 إجمالي المطلوبات 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) غير مراجعة ( ) تتمة (    المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 

 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهيتين في  

 

29 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 16-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق 

 لاير سعودي

 البحري 

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي  

 لاير سعودي

 متخصصة 

 لاير سعودي

 أخرى 

 لاير سعودي

 غير موزعة

 سعوديلاير 

 مساهمين

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

             )مراجعة ( 2020ديسمبر  31كما في 

             الموجودات

 13,156,722 5,122,375 8,034,347 -- -- -- -- -- -- -- -- -- النقد وأرصدة لدى البنوك  

 193,459,502 183,334,500 10,125,002 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل ودائع

 3,211,493 2,426,007 785,486 -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل

 293,755,148 -- (83,442,531) 102,738,906 3,116 8,635,513 22,754,972 21,398,666 24,184,836 40,612,344 109,528,609 47,340,717 صافي ،تامين مدينة أقساط

 512,081,378 311,078,319 201,003,059 -- -- -- -- -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  إستثمارات

 594,263,077 -- -- 47,917,157 195,380,503 15,987,984 42,698,160 25,150,068 37,310,280 34,407,829 88,251,533 107,159,563 مستحقة تأمينإعادة  أقساط

 29,509,021 -- 29,509,021 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ذمم إعادة أسناد مدينة

 71,861,774 -- -- 17,021,406 -- -- -- 9,839,862 -- 7,562,806 7,744,945 29,692,755 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها المعاد الحصة

 12,783,693 -- -- 4,865,123 -- -- -- 106,770 -- 600,626 4,025,456 3,185,718 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 154,674,308 -- -- 40,310,955 -- -- 114,641 3,214,333 (1,263,117) 76,460,097 31,104,786 4,732,613 التسوية  تحت   المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

لمتكبدة ا  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 45,796,293 -- -- 13,259,910 1,670 15 66,616 8,458,850 110,993 7,383,480 14,262,296 2,252,463 وغير المبلغ عنها  

 149,403,279 -- -- 7,792,127 48,755,031 142,542 2,104,503 8,362,752 4,610,786 9,237,969 33,788,933 34,608,636 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

 184,022,721 184,022,721 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

وموجودات  ، ودائع  مدفوعة مقدما   مصاريف

 289,098,884 114,548,477 174,550,407 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى 

 33,625,332 28,858,622 4,766,710 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي  ،ومعدات ممتلكات

 سندات من مستحقة خاصة عموالت دخل

المحتفظ بها حتى تاريخ واالستثمارات  وصكوك 

 6,180,645 6,180,645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- االستحقاق 

ستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق إ

 120,141,077 120,141,077 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المستحقة إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 2,808,210,000 1,056,898,396 345,331,501 233,905,584 244,140,320 24,766,054 67,738,892 76,531,301 64,953,778 176,265,151 288,706,558 228,972,465 إجمالي الموجودات
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 ) شركة مساهمة سعودية ( 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 16-1

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحريق 

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات 

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية 

 لاير سعودي

 الطبي  

 لاير سعودي

 متخصصة 

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 غير موزعة 

 سعوديلاير 

 مساهمين 

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

             )مراجعة ( 2020ديسمبر  31كما في 

             المطلوبات 
 31,974,787 -- 35,619,012 (4,182,856) -- 1,255,282 1,255,282 270,766 999,292 387,124 (1,080,115) (2,549,000) دائنة  ذمم

 23,116,816 23,116,816 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- تمويل دائنهامش 

 77,219,757 -- 77,219,757 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 39,812,365 -- -- 5,004,278 -- -- -- 8,166,525 169,274 125,199 7,936,299 18,410,790 مستحقة إسناد إعادة أقساط

 548,541,182 -- -- 46,134,827 123,307,711 6,557,129 25,835,552 29,480,215 25,076,555 36,106,061 119,627,640 136,415,492 المكتسبة  غير األقساط

 716,946,866 -- -- 132,275,307    - 11,550,827 40,913,107 30,096,724 56,054,603 114,405,935 247,896,233 83,754,130 التسوية تحت المطالبات

 350,741,781 -- -- 36,740,076 106,234,545 18,186,795 20,614,974 21,650,021 52,628,339 22,817,036 44,238,385 27,631,610 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 15,805,185 -- -- 2,635,547 -- -- 32,687 2,430,236 -- 135,147 3,534,780 7,036,788 مكتسبة  غير عموالت

 23,860,764 3,189,535 20,671,229 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 10,673,191 -- 10,673,191 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 15,173,830 15,173,830 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

دخل عموالت مستحقة الى البنك   

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المركزي السعودي  

 1,874,052,177 61,665,834 144,183,189 218,607,179 229,542,256 37,550,033 88,651,602 92,094,487 134,928,063 173,976,502 422,153,222 270,699,810 إجمالي المطلوبات 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  16
 

 القطاعات الجغرافية  16-2

 
 المملكة

 العربية السعودية 
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط
 إجمالي بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 ) غير مراجعة (  2021 يونيو 30 
      

       نتائج عمليات إعادة التأمين  
       اإليرادات

  955,090,594   175,009,528   276,266,913   29,695,523   54,329,152   419,789,478  إجمالي األقساط المكتتبة

 (72,592,329)     -  (14,969,329)   4,387   72,345  (57,699,732)  أقساط معاد إسنادها

 (13,899,219)  (14,224)  (3,466,183)  (583,445)  (5,293,134)  (4,542,233)  مصاريف فائض الخسارة  

  868,599,046   174,995,304   257,831,401   29,116,465   49,108,363   357,547,513  صافي األقساط المكتتبة 

 (478,402,201)  (109,781,168)  (123,765,035)  (12,301,117)  (10,666,310)  (221,888,571)  ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

  390,196,845   65,214,136   134,066,366   16,815,348   38,442,053   135,658,942  صافي األقساط المكتسبة

  7,713,218     -   1,396,630   4,834   68,463   6,243,291  عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  397,910,063   65,214,136   135,462,996   16,820,182   38,510,516   141,902,233  اجمالي اإليرادات

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (253,001,759)  (49,766,473)  (83,768,231)  (7,302,077)  (22,330,210)  (89,834,768)  إجمالي المطالبات المسددة

  44,971,148     -   9,227,312     -   15,818   35,728,018  حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (208,030,611)  (49,766,473)  (74,540,919)  (7,302,077)  (22,314,392)  (54,106,750)  صافي المطالبات المسددة  

 (32,310,992)   100,465  (13,922,167)  (2,567,667)   895,332  (16,816,955)    ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (13,026,447)   22,288,845  (9,927,137)  (2,104,553)  (4,073,778)  (19,209,824)    صافي

 (253,368,050)  (27,377,163)  (98,390,223)  (11,974,297)  (25,492,838)  (90,133,529)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (95,636,774)  (26,024,589)  (33,737,272)  (4,139,351)  (9,871,764)  (21,863,798)  وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (2,289,225)  (326,142)  (722,114)  (86,519)  (211,863)  (942,587)  مصاريف اكتتاب اخرى  

 (351,294,049)  (53,727,894)  (132,849,609)  (16,200,167)  (35,576,465)  (112,939,914)  إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  46,616,014   11,486,242   2,613,387   620,015   2,934,051   28,962,319  صافي دخل/ )خسارة( االكتتاب 
 
 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 مراجعة ( غير  ) 2020  يونيو 30 

      

       نتائج عمليات إعادة التأمين 
       اإليرادات 

 659,054,479 113,914,614 222,767,348 29,906,457 70,010,973 222,455,087 إجمالي األقساط المكتتبة
 (73,415,401) -- 658,251 (160,644) (120,022) (73,792,986) أقساط معاد إسنادها

 (14,387,549) (52,402) (3,600,116) (862,562) (1,031,264) (8,841,205) مصاريف فائض الخسارة  

 571,251,529 113,862,212 219,825,483 28,883,251 68,859,687 139,820,896 صافي األقساط المكتتبة 
 (293,044,438) (74,968,778) (119,628,257) (11,566,230) (34,122,246) (52,758,927)  ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 278,207,091 38,893,434 100,197,226 17,317,021 34,737,441 87,061,969 صافي األقساط المكتسبة 

 5,359,753 -- 401,605 62,856 (65,244) 4,960,536 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

 283,566,844 38,893,434 100,598,831 17,379,877 34,672,197 92,022,505 اإليرادات اجمالي  

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (188,862,393) (528,923) (57,254,217) (11,596,263) (30,611,167) (88,871,823) إجمالي المطالبات المسددة

 55,966,356 172,753 10,600,373 -- 1,668,080 43,525,150 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (132,896,037) (356,170) (46,653,844) (11,596,263) (28,943,087) (45,346,673) صافي المطالبات المسددة 
 (50,946,641) 101,036 (44,986,472) 1,077,259 1,217,262 (8,355,726)   ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 24,120,568 (27,600,429) 10,651,285 6,275,076 8,618,536 26,176,100   صافي

 (159,722,110) (27,855,563) (80,989,031) (4,243,928) (19,107,289) (27,526,299) صافي المطالبات المتكبدة

 وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف
 

(26,644,673) 
 

(9,348,404) 
 

(6,003,604) 
 

(30,842,212) 
 

(18,451,938) 
 

(91,290,831) 

 (3,290,257) (569,573) (1,113,837) (149,532) (350,055) (1,107,260) مصاريف اكتتاب اخرى  

 مصاريف وتكاليف اإلكتتاب إجمالي  
 

(55,278,232) 
 

(28,805,748) 
 

(10,397,064) 
 

(112,945,080) 
 

(46,877,074) 
 

(254,303,198) 

 صافي دخل االكتتاب 
 

36,744,273 
 

5,866,449 
 

6,982,813 
 

(12,346,249) 
 

(7,983,640) 
 

29,263,646 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(   16
 

 القطاعات الجغرافية  16-2
 
 
 

 
 المملكة

 العربية السعودية 
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط
 إجمالي بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 ) غير مراجعة (  2021 يونيو 30 
      

       نتائج عمليات إعادة التأمين  
       اإليرادات

  120,806,578 (19,115,959)  88,517,197  2,306,239  1,124,436  47,974,665 إجمالي األقساط المكتتبة

 (38,809,108)  -  1,197,886  4,387  56,958 (40,068,339) أقساط معاد إسنادها

 (5,774,147) (10,725) (1,952,262) (301,066) (1,005,766) (2,504,328) مصاريف فائض الخسارة  

  76,223,323 (19,126,684)  87,762,821  2,009,560  175,628  5,401,998 صافي األقساط المكتتبة 

  118,501,969   43,040,404  (23,276,200)   6,417,476   20,818,534   71,501,755  ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

  194,725,292   23,913,720   64,486,621   8,427,036   20,994,162   76,903,753  صافي األقساط المكتسبة

  3,910,348     -   551,260   4,790   54,791   3,299,507  عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  198,635,640   23,913,720   65,037,881   8,431,826   21,048,953   80,203,260  اجمالي اإليرادات

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (151,949,133)  (49,351,317)  (43,450,672)  (3,563,881)  (11,473,799)  (44,109,464)  إجمالي المطالبات المسددة

  18,100,306     -   9,177,793     -   330   8,922,183  حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (133,848,827)  (49,351,317)  (34,272,879)  (3,563,881)  (11,473,469)  (35,187,281)  صافي المطالبات المسددة  

 (19,586,084)   7,785  (5,215,408)  (2,504,594)  (1,662,282)  (10,211,585)    ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

  21,504,477   42,573,906  (6,664,461)   928  (2,062,914)  (12,342,982)    صافي

 (131,930,434)  (6,769,626)  (46,152,748)  (6,067,547)  (15,198,665)  (57,741,848)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (44,654,691)  (11,036,181)  (15,707,795)  (2,156,389)  (4,545,131)  (11,209,195)  وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (812,092)  (110,699)  (117,478)  (21,849)  (82,755)  (479,311)  مصاريف اكتتاب اخرى  

 (177,397,217)  (17,916,506)  (61,978,021)  (8,245,785)  (19,826,551)  (69,430,354)  إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  21,238,423   5,997,214   3,059,860   186,041   1,222,402   10,772,906  االكتتاب  صافي دخل
 
 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 مراجعة ( غير  ) 2020  يونيو 30 

      

       نتائج عمليات إعادة التأمين 
       اإليرادات 

  131,336,825  (2,063,345)  67,327,839  1,157,760 (871,983)  65,786,554 إجمالي األقساط المكتتبة

 (42,558,211)   -- (639,444)  18,541  104,059 (42,041,367) أقساط معاد إسنادها

 (6,849,693)  (52,401) (2,592,086) (368,573) (887,617) (2,949,016) مصاريف فائض الخسارة  

  81,928,921  (2,115,746)  64,096,309  807,728 (1,655,541)  20,796,171 صافي األقساط المكتتبة 

  73,534,724   29,277,536 (11,423,307)  9,095,036  20,268,008  26,317,451  ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

  155,463,645   27,161,790  52,673,002  9,902,764  18,612,467  47,113,622 صافي األقساط المكتسبة 

  3,330,159   -- 581,692  4,239  32,431 2,711,797 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  158,793,804   27,161,790  53,254,694  9,907,003  18,644,898 49,825,419 اجمالي اإليرادات 

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (75,972,778)  (479,660) (23,744,721) (5,372,297) (12,717,193) (33,658,907) إجمالي المطالبات المسددة

  30,185,017   --  7,067,428  --  25,475  23,092,114 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (45,787,761)  (479,660) (16,677,293) (5,372,297) (12,691,718) (10,566,793) صافي المطالبات المسددة 

 (49,431,291)  455,472 (45,540,776)  1,480,916  2,546,753 (8,373,656)   ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

   صافي
 

2,167,355  
 

688,676  
 

1,909,941  
 

6,565,924  
 

(17,371,695) 
  

(6,039,799) 

 (101,258,851)  (17,395,883) (55,652,145) (1,981,440) (9,456,289) (16,773,094) صافي المطالبات المتكبدة

 وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف
 

(10,932,107) 

 

(4,871,362) 

 

(3,719,279) 

 

(14,085,122) 

 

(12,276,981) 

 

 (45,884,851) 

 (1,947,890)  (7,541) (465,063) (122,641) (325,271) (1,027,374) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (149,091,592) (29,680,405) (70,202,330) (5,823,360) (14,652,922) (28,732,575) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 9,702,212 (2,518,615) (16,947,636) 4,083,643 3,991,976 21,092,844 صافي دخل االكتتاب 

Public



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 
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 المملكة 

 العربية السعودية 

بلدان أخرى في  
 منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  مساهمين  غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا 

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

         ) غير مراجعة (  2021  يونيو 30كما في 

         الموجودات 

 15,073,066 5,902,134 -- -- 504,358 -- -- 8,666,574 النقد وأرصدة لدى البنوك  

 134,252,084 134,252,084 -- -- -- -- -- -- ألجل  ودائع

 1,335,699 1,335,699 -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 367,525,551  3,889,936 857,310 71,962,004 42,871,669 46,541,391 201,403,241 ، صافيتامين مدينة أقساط

 608,679,801 298,487,820 310,191,981 -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات

 880,536,659 -- -- 240,491,721 228,295,425 30,131,995 71,694,076 309,923,442 مستحقة تأمينإعادة  أقساط

 40,217,081 -- 40,217,081 -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة 

 86,160,961 -- -- -- 17,069,011 4,007 91,285 68,996,658 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 247,255 -- -- -- -- 74,180 49,453 123,622 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 158,997,200 -- -- -- 16,815,703 6,959,372 44,992,319 90,229,806 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير المبلغ  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 33,077,172 -- -- 7,653 8,921,440 116,454 471,675 23,559,950 عنها  

 256,379,189 -- -- 100,862,650 69,705,568 9,331,162 21,808,700 54,671,109 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

 271,645,088 271,645,088 -- -- -- -- -- -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 258,149,283 110,974,052  96,198,734 143,511 - - 50,832,986 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما   مصاريف

 33,464,927 28,477,609 4,987,318 -- -- -- -- -- صافي   ،ومعدات ممتلكات

  و   وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

 5,022,150 5,022,150 -- -- -- -- -- -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 131,267,255 131,267,255 -- -- -- -- -- -- إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 20,561,362 20,561,362 -- -- -- -- -- -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 3,383,591,783 1,088,925,253 359,286,316 438,418,068 413,417,020 89,488,839 185,648,899 808,407,388 إجمالي الموجودات 

         المطلوبات 

         

 31,121,271 - 4,516,723 - 2,936,569 3,744,691 9,685,165 10,238,123 دائنة    ذمم

 56,973,062 56,973,062 - - - - - - تمويل دائنهامش 

 44,520,893 - 44,520,893 - - - - - دائنة دإسنا إعادة ذمم

 42,398,000 - 11,773,871 3,045 13,865,450 70,716 262,939 16,421,979 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 1,041,242,569 - - 233,305,971 267,576,383 31,273,938 76,993,449 432,092,828 المكتسبة  غير األقساط

 753,580,750 - - 4,579,757 252,230,350 31,845,727 175,584,010 289,340,906 التسوية تحت المطالبات

 351,049,106 - - 84,437,051 96,391,840 11,449,212 31,688,625 127,082,378 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 16,781,166 - 1,455,864 - 3,521,183 822 16,587 11,786,710 على عمليات معاد اسنادها    مكتسبة غير عموالت

 40,352,335 2,124,900 38,227,435 - - - - - أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 11,429,476 - 11,429,476 - - - - - للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 7,263,668 7,263,668 - - - - - - الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

 20,561,352 20,561,352 - - - - - - دخل عموالت مستحقة الى البنك المركزي السعودي   

 2,417,273,648 86,922,982 111,924,262 322,325,824 636,521,775 78,385,106 294,230,775 886,962,924 المطلوبات إجمالي 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 16
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  16-2

 
 المملكة

 العربية السعودية 
 منطقة بلدان أخرى في 

 إجمالي  مساهمين  غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا الشرق األوسط 

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

         )مراجعة (  2020ديسمبر  31كما في 

         الموجودات 

         

 13,156,722 5,122,375 -- -- 642,190 -- -- 7,392,157 النقد وأرصدة لدى البنوك  

 193,459,502 183,334,500 -- -- 10,125,002 -- -- -- ألجل  ودائع

 3,211,493 2,426,007 -- -- 188,215 -- -- 597,271 عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 293,755,148 -- 3,512,704 2,939,483- 67,682,082 36,230,546 54,656,040 134,613,259 ، صافيتامين مدينة أقساط

 512,081,378 311,078,319 -- -- -- -- -- 201,003,059 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات

 594,263,077 -- -- 196,179,733 144,179,702 25,608,632 61,159,156 167,135,854 مستحقة  تأمينإعاادة  أقساط

 29,509,021 -- 29,509,021 -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة 

 71,861,774 -- -- -- 9,839,862 9,358 322,907 61,689,647 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 12,783,693 -- -- -- -- -- 33,114 12,750,579 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 154,674,308 -- -- -- 12,375,558 2,348,061 16,611,952 123,338,737 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 45,796,293 -- -- 142,851- 8,501,194 371,366 11,432,250 25,634,334 المبلغ عنها 

 149,403,279 -- -- 48,801,238 36,218,491 5,896,154 18,419,904 40,067,492 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

 184,022,721 184,022,721 -- -- -- -- -- -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 289,098,884 114,548,477 -- 97,119,659 180,079 -- -- 77,250,669 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما   مصاريف

 33,625,332 28,858,623 -- -- 1,147,440 -- -- 3,619,269 صافي   ،ومعدات ممتلكات

   وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

 6,180,645 6,180,645 -- -- -- -- -- -- واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  
 120,141,077 120,141,077 -- -- -- -- -- -- الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 2,808,210,000 1,056,898,397 33,021,725 339,018,296 291,079,815 70,464,117 162,635,323 855,092,327 الموجودات  إجمالي

         المطلوبات 
 31,974,787 -- 8,723,050 -- 1,537,314 3,790,237 11,039,248 6,884,938 دائنة    ذمم

 23,116,816 23,116,816 -- -- -- -- -- -- تمويل دائنهامش 

 77,219,757 -- 77,219,757 -- -- -- -- -- دائنة إسناد إعادة ذمم

 39,812,365 -- -- 27,135 9,966,659 172,481 948,529 28,697,561 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 548,541,182 -- -- 123,524,764 135,869,006 19,068,716 66,579,800 203,498,896 المكتسبة  غير األقساط

 716,946,866 -- -- 4,680,223 236,616,246 29,288,206 147,181,369 299,180,822 التسوية تحت المطالبات

 350,741,781 -- -- 106,575,507 81,622,772 10,261,611 42,362,795 109,919,096 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 15,805,185 -- -- -- 2,090,900 1,789 58,230 13,654,266 على عمليات معاد اسنادها    مكتسبة غير عموالت

 أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف
-- -- -- -- -- 

 

20,671,229 

 

3,189,535 23,860,764 

 10,673,191 -- -- -- -- -- -- 10,673,191 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 15,173,830 15,173,830 -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

دخل عموالت مستحقة الى البنك المركزي   

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- السعودي  

 1,874,052,177 61,665,834 106,614,036 234,807,629 467,702,897 62,583,040 268,169,971 672,508,770 إجمالي المطلوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  
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 المعلومات اإلضافية -17

 المختصرةقائمة المركز المالي األولية 

 
 2021  يونيو 30في كما 

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة( 

 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  

       

       الموجودات  

 13,156,722 5,122,375 8,034,347 15,073,066 5,902,134 9,170,932 النقد وأرصدة لدى البنوك  

 193,459,502 183,334,500 10,125,002 134,252,084 134,252,084 -- ألجل  ودائع

 3,211,493 2,426,007 785,486 1,335,699 1,335,699 -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 293,755,148 -- 293,755,148 367,525,551 -- 367,525,551 ، صافيتامين مدينة أقساط

 512,081,378 311,078,319 201,003,059 608,679,801 298,487,820 310,191,981 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات

 594,263,077 -- 594,263,077 880,536,659 -- 880,536,659 مستحقة تأمين إعادة أقساط

 29,509,021 -- 29,509,021 40,217,081 -- 40,217,081 ذمم إعادة إسناد مدينة 

 71,861,774 -- 71,861,774 86,160,961 -- 86,160,961 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 12,783,693 -- 12,783,693 247,255 -- 247,255 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 154,674,308 -- 154,674,308 158,997,200 -- 158,997,200 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 45,796,293 -- 45,796,293 33,077,172 -- 33,077,172 المبلغ عنها 

 149,403,279 -- 149,403,279 256,379,189 -- 256,379,189 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

 184,022,721 184,022,721 -- 271,645,088 271,645,088 -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 289,098,884 114,548,477 174,550,407 258,149,283 110,974,052 147,175,231 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما   مصاريف

 33,625,332 28,858,623 4,766,709 33,464,927 28,477,609 4,987,318 صافي   ،ومعدات ممتلكات

   وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل
 6,180,645 6,180,645 -- 5,022,150 5,022,150 -- إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و 

إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  

 120,141,077 120,141,077 -- 131,267,255 131,267,255 -- الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- 81,000,000 81,000,000 -- نظامية  وديعة

 20,185,653 20,185,653 -- 20,561,362 20,561,362 -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 69,258,595 -- 69,258,595 46,257,987 -- 46,257,987 *مستحق من عمليات المساهمين 

 2,877,468,595 1,056,898,397 1,820,570,198 3,429,849,770 1,088,925,253 2,340,924,517 موجودات  ال مجموع

       

       المطلوبات  

 31,974,787 -- 31,974,787 31,121,271 -- 31,121,271 دائنة    ذمم

 23,116,816 23,116,816 -- 56,973,062 56,973,062 -- تمويل دائنهامش 

 77,219,757 -- 77,219,757 44,520,893 -- 44,520,893 دائنة دإسنا إعادة ذمم

 39,812,365 -- 39,812,365 42,398,000 -- 42,398,000 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 548,541,182 -- 548,541,182 1,041,242,569 -- 1,041,242,569 المكتسبة  غير األقساط

 716,946,866 -- 716,946,866 753,580,750 -- 753,580,750 التسوية تحت المطالبات

 350,741,781 -- 350,741,781 351,049,106 -- 351,049,106 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 15,805,185 -- 15,805,185 16,781,166 -- 16,781,166 على عمليات معاد اسنادها    مكتسبة غير عموالت

 23,860,764 3,189,533 20,671,231 40,352,332 2,124,899 38,227,436 أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 10,673,191 -- 10,673,191 11,429,476 -- 11,429,476 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 10,978,352 -- 10,978,352 13,368,349 -- 13,368,349 توزيعات الفئض المستحق  

 15,173,830 15,173,830 -- 7,263,668 7,263,668 -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

دخل عموالت مستحقة الى البنك المركزي   
 20,185,653 20,185,653 -- 20,561,352 20,561,352 -- السعودي  

 69,258,595 69,258,595 -- 46,257,987 46,257,987 -- *مستحق الى عمليات اعادة التامين

 1,954,289,124 130,924,429 1,823,364,695 2,476,899,984 133,180,968 2,343,719,016 أجمالي المطلوبات التامين  

       

       المساهمين  حقوق

 810,000,000 810,000,000 -- 810,000,000 810,000,000 -- المال رأس

 27,087,676 27,087,676 -- 27,087,676 27,087,676 -- نظامي   إحتياطي

 244,129 3,038,628 (2,794,499) 543,529 3,338,028 (2,794,499) إحتياطيات اخرى  

 85,847,666 85,847,666 -- 115,318,581 115,318,581 -- ارباح مبقاة  

 923,179,471 925,973,970 (2,794,499) 952,949,786 955,744,285 (2,794,499) المساهمين  حقوق مجموع

 2,877,468,595 1,056,898,399 1,820,570,196 3,429,849,770 1,088,925,253 2,340,924,517 المساهمين  حقوق و  مطلوبات   مجموع
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 )تتمة(المعلومات اإلضافية - 17

 المختصرةقائمة الدخل األولية  

 
 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في    الستةلفترة  

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

 ( معدلة)  مراجعة(غير )

 عمليات إعادة التأمين  

عمليات  

 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  المساهمين 

       

       االيرادات  
 659,054,479 -- 659,054,479 955,090,594 -- 955,090,594 إجمالي األقساط المكتتبة

       أقساط معاد إسنادها 
 -- -- -- -- -- -- محلي  -
 (73,415,401) -- (73,415,401) (72,592,329) -- (72,592,329) خارجي  -

     --  مصاريف فائض الخسارة 
    - --  محلي  -
 (14,387,549) -- (14,387,549) (13,899,219) -- (13,899,219) خارجي  -

 571,251,529 -- 571,251,529 868,599,046 -- 868,599,046 األقساط المكتتبة صافي 
 (293,044,438) -- (293,044,438) (478,402,201) -- (478,402,201) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

 278,207,091 -- 278,207,091 390,196,845 -- 390,196,845 صافي األقساط المكتسبة 
 5,359,753 -- 5,359,753 7,713,218 -- 7,713,218 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

 283,566,844 -- 283,566,844 397,910,063 -- 397,910,063 إجمالي اإليرادات  
       مصاريف وتكاليف االكتتاب  
 (188,862,393) -- (188,862,393) (253,001,759) -- (253,001,759) إجمالي المطالبات المسددة 

 55,966,356 -- 55,966,356 44,971,148 -- 44,971,148 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (132,896,037) -- (132,896,037) (208,030,611) -- (208,030,611) صافي المطالبات المسددة  
 (50,946,641) -- (50,946,641) (32,310,992) -- (32,310,992) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 24,120,568 -- 24,120,568 (13,026,447) -- (13,026,447) صافي  

 (159,722,110) -- (159,722,110) (253,368,050) -- (253,368,050) صافى المطالبات المتكبدة 

 (91,290,831) -- (91,290,831) (95,636,774) -- (95,636,774) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف
 (3,290,257) -- (3,290,257) (2,289,225) -- (2,289,225) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (254,303,198) -- (254,303,198) (351,294,049) -- (351,294,049) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 29,263,646 -- 29,263,646 46,616,014 -- 46,616,014 صافي دخل االكتتاب  

       
       ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى  
 6,654,662 3,740,365 2,914,297 3,133,605 2,656,607 476,998 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل  

محققة من استثمارات مدرجة قيمتها   أرباح

 (927,616) (1,086,366) 158,750 1,093,275 1,011,462 81,813 العادلة في قائمة الدخل 

أرباح غير محققة من استثمارات   /)خسائر(

 (212,310) 817,259 (1,029,569) 876,107 (301,397) 1,177,504 مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة الدخل  
 4,518,136 4,518,136 -- 6,814,979 6,814,979 -- دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك 

 1,017,628 1,017,628 -- 875,000 875,000 -- توزيعات أرباح  
الحصة من ربح الشركة المستثمر فيها بطريقة  

 7,718,945 7,718,945 -- 10,826,778 10,826,778 -- حقوق الملكية  

مستح    مصروف عمولة هامش تمويل دائن

 -- -- -- (176,043) (176,043) -- الدفع 
 (466,843) (409,989) (56,854) (764,426) (627,297) (137,129) مصاريف إدارة اإلستثمارات

 18,302,602 16,315,978 1,986,624 22,679,275 21,080,089 1,599,186 صافي دخل االستثمار  
 672,459 603,459 69,000 791,987 68,364 723,623 إيرادات أخرى 

 (457,676) -- (457,676) -- -- -- ديون مشكوك في تحصيلها   محمل
 (22,363,881) (3,608,631) (18,755,250) (26,158,581) (3,434,818) (22,723,763) وإدارية مصاريف عمومية 

 (1,297,839) (1,297,839) -- (2,801,867) (2,801,867) -- مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة 
 (3,957,680) (313,574) (3,644,106) (2,262,939) 52,146 (2,315,085) تحويل عمالت أجنبيةأرباح  / (خسائر)

 20,161,631 11,699,393 8,462,238 38,863,889 14,963,914 23,899,975 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة 
 -- 7,616,014 (7,616,014) - 21,509,977 (21,509,977) إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين  

 20,161,631 19,315,407 846,224 38,863,889 36,473,891 2,389,998 صافي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة  

 (6,448,671) (6,448,671) -- (7,002,976) (7,002,976) -- المحملة للفترة الزكاة وضريبة الدخل 

صافي دخل الفترة المسند إلى المساهمين بعد  

 13,712,960 12,866,736 846,224 31,860,913 29,470,915 2,389,998 الزكاة والضريبة   
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 )تتمة(المعلومات اإلضافية -  17      

 المختصرةاألولية الشاملة  الدخلقائمة 

 
 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مراجعة( 
 2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )معدلة( مراجعة(غير )

 
عمليات إعادة  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

عمليات إعادة 

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

 صافي دخل الفترة بعد الزكاة والضريبة 
2,389,998  29,470,915  31,860,913 

 

846,224 

 

12,866,736 

 

13,712,960 

       شاملة أخرى   اداتإير

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة  

    الدخل 
   

الحصة في إحتياطي  تحويل العمالت  

المستثمر فيها بطريقة  الشركاتاألجنبية في 

 (874,262) (874,262) -- 299,400 299,400 -- حقوق الملكية 

   للفترةالشامل الدخل  إجمالي
2,389,998  29,770,315 32,160,313 

 

846,224 

 

11,992,474 

 

12,838,698 

 

 

 

    التسوية

 (846,224)  (2,389,998) توزيعات الفائض المستحقة المحول إلى وعمليات إعادة التأمين يخصم: صافي الدخل المسند  ل

 للفترةإجمالي الدخل الشامل 
29,770,315   11,992,474 
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 المعلومات اإلضافية )تتمة(  -17

 المختصرةقائمة الدخل األولية  

 
 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )غير مراجعة(
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالتةلفترة  

 )معدلة(   مراجعة(غير )

 عمليات إعادة التأمين  

عمليات  

 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  المساهمين 

       

       االيرادات  
 131,336,825 -- 131,336,825 120,806,578 - 120,806,578 إجمالي األقساط المكتتبة

    -   أقساط معاد إسنادها 
 -- -- -- - - - محلي  -
 (42,558,211) -- (42,558,211) (38,809,108) - (38,809,108) خارجي  -

    -   مصاريف فائض الخسارة 
 -- -- -- -   محلي  -
 (6,849,693) -- (6,849,693) (5,774,147) - (5,774,147) خارجي  -

 81,928,921 -- 81,928,921 76,223,323 - 76,223,323 المكتتبة صافي األقساط 
 73,534,724 -- 73,534,724 118,501,969 - 118,501,969 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

 155,463,645 -- 155,463,645 194,725,292 - 194,725,292 صافي األقساط المكتسبة 
 3,330,159 -- 3,330,159 3,910,348 - 3,910,348 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

 158,793,804 -- 158,793,804 198,635,640 - 198,635,640 إجمالي اإليرادات  
       مصاريف وتكاليف االكتتاب  
 (75,972,778) -- (75,972,778) (151,949,133) - (151,949,133) إجمالي المطالبات المسددة 

 30,185,017 -- 30,185,017 18,100,306 - 18,100,306 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (45,787,761) -- (45,787,761) (133,848,827) - (133,848,827) صافي المطالبات المسددة  
 (49,431,291) -- (49,431,291) (19,586,084) - (19,586,084) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (6,039,799) -- (6,039,799) 21,504,477 - 21,504,477 صافي  

 (101,258,851) -- (101,258,851) (131,930,434) - (131,930,434) صافى المطالبات المتكبدة 

 (45,884,851) -- (45,884,851) (44,654,691) - (44,654,691) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف
 (1,947,890) -- (1,947,890) (812,092) - (812,092) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (149,091,592) (177,397,217) - (177,397,217) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 

-- (149,091,592) 

 9,702,212 -- 9,702,212 21,238,423 - 21,238,423 صافي دخل االكتتاب  

       
       ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى  

 2,938,699 1,610,806 1,327,893 1,432,394 1,207,441 224,953 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل  

 -- -- -- (82,989) (82,989) -- مصروف عموالت هامش تمويل دائن 

محققة من استثمارات  )خسائر(  / أرباح

 (1,689,065) (1,753,487) 64,422 384,441 380,649 3,792 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

أرباح غير محققة من استثمارات   /)خسائر(

 (16,227) 1,133,498 (1,149,725) 1,422,797 740,242 682,555 مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة الدخل  

 3,402,133 3,402,133 -- 3,393,826 3,393,826 - دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

 1,017,628 1,017,628 -- 875,000 875,000 - توزيعات أرباح 

الحصة في أرباح شركات مستثمر فيها  

 3,922,291 3,922,291 -- 6,653,890 6,653,890 - بطريقة حقوق الملكية 

 (218,182) (184,480) (33,702) (389,826) (320,370) (69,456) مصاريف إدارة اإلستثمارات 

 9,357,277 9,148,389 208,888 13,689,533 12,847,689 841,844 صافي دخل االستثمار  
 346,902 277,904 68,998 598,873 56,282 542,591 إيرادات أخرى 

 (10,429,608) (2,264,021) (8,165,587) (13,563,969) (1,644,692) (11,919,277) مصاريف عمومية وإدارية 
 (628,969) (628,969) -- (1,989,367) (1,989,367) - مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة 

 989,466 (313,573) 1,303,039 (2,239,965) 52,146 (2,292,111) تحويل عمالت أجنبيةأرباح  (خسائر)

 9,337,280 6,219,730 3,117,550 17,733,528 9,322,059 8,411,469 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة 
 -- 2,805,795 (2,805,795) - 7,570,322 (7,570,322) إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين  

 9,337,280 9,025,525 311,755 17,733,528 16,892,381 841,147 صافي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة  

 (3,525,023) (3,525,023) -- (3,654,330) (3,654,330) - المحملة للفترة الزكاة وضريبة الدخل 

صافي دخل الفترة المسند إلى المساهمين بعد  

 5,812,257 5,500,502 311,755 14,079,198 13,238,051 841,147 الزكاة والضريبة   
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 المعلومات اإلضافية )تتمة( -17

 المختصرة األوليةالشاملة دخل القائمة 

 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )غير مراجعة( 

 2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )معدلة( مراجعة(غير )

 
عمليات إعادة  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

عمليات إعادة 

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

 5,812,257 5,500,502 311,755 14,079,198  13,238,051  841,147 والضريبة  الزكاةصافي دخل الفترة بعد 

       خسائر  شاملة أخرى 

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة  

       الدخل 

الحصة في إحتياطي  تحويل العمالت  

المستثمر فيها بطريقة  الشركاتاألجنبية في 

 (133,437) (133,437) -- 299,400 299,400 -- حقوق الملكية 

 5,678,820 5,367,065 311,755 14,378,598  13,537,451  841,147   للفترةالشامل الدخل  إجمالي

 

 

 

    التسوية

 (311,755)  (841,147) توزيعات الفائض المستحقة المحول إلى وعمليات إعادة التأمين المسند  ليخصم: صافي الدخل 

 للفترةإجمالي الدخل الشامل 
13,537,451  5,367,065 
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 المعلومات اإلضافية )تتمة( -17

 المختصرةاألولية التدفقات النقدية قائمة 

 
عمليات إعادة  

 التأمين
 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  عمليات المساهمين 

 
 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في    الستةلفترة  

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

 )غير مراجعة(

       األنشطة التشغيلية 

 20,161,631 19,315,407 846,224  38,863,889   14,963,915   23,899,974  قبل الزكاة وضرية الدخل إجمالي دخل الفترة 

تعديالت لتسوية صافي الدخل للفترة قبل الزكاة والضريبة إلى  
        --     التشغيلية:صافي النقد الناتج من األنشطة  

 1,153,697 -- 1,153,697  756,286     --   756,286  مكافآة نهاية الخدمة للموظفين  

 (4,518,136) (4,518,136)    --  (6,814,979)  (6,814,979)  -- دخل العموالت الخاصة من السندات والصكوك 

 (6,654,662) (5,137,150) (1,517,512) (3,133,605)  (3,133,605)  -- دخل العموالت الخاصة من الودائع ألجل 

 1,122,164 390,813 731,351  1,246,527   381,012   865,515  إستهالك ممتلكات ومعدات  

 أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
 927,616 1,086,366 (158,750) (1,093,275)  (1,011,461)  (81,814)  العادلة في قائمة الدخل  

 أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
 212,310 (817,259) 1,029,569 (876,107)  300,616 (1,176,723) العادلة في قائمة الدخل   

 (7,718,945) (7,718,945) -- (10,826,778)  (10,826,778)  -- المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الحصة في ارباح الشركة ا 

 457,676 -- 457,676 -- -- -- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )محمل(/ عكس 

 5,143,351 2,601,096 2,542,255  18,121,958  (6,140,499)  24,262,457 األرباح  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

       التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 

 (32,654,701) -- (32,654,701) (73,770,403)  -- (73,770,403)  أقساط تأمين مدينة، إجمالي 

 تأمين مستحقة  إعادة  أقساط

 

(286,273,582

) --  (286,273,582) (201,985,163) -- (201,985,163) 

 (15,132,631) -- (15,132,631) (14,299,187)  -- (14,299,187)  الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير المكتسبة 

 أقساط غير مكتسبة  
 

492,701,387  --  492,701,387  308,177,070 -- 308,177,070 

 16,599,097 -- 16,599,097 (4,322,892)  -- (4,322,892)  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

 الحصة المعاد اسنادها من المطالبات المتكبدة  
 1,701,454 -- 1,701,454  12,719,121  --  12,719,121  وغير المبلغ عنها  

 تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 

(106,975,910

) --  (106,975,910) (77,772,190) -- (77,772,190) 

 11,478,758 -- 11,478,758  12,536,438  --  12,536,438  أقساط فائض الخسارة مؤجلة  

 (1,742,224) 464,570 (2,206,794)  30,949,602   3,577,016   27,372,586  مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات  أخرى 

 (7,546,334) -- (7,546,334) (853,516)  -- (853,516)  ذمم دائنة

 (18,223,285)  (18,223,285) (10,708,059)  -- (10,708,059)  مدينةذمم إعادة إسناد 

 (11,556,639) -- (11,556,639) (32,698,864)  -- (32,698,864)  دائنة ذمم إعادة إسناد  

 9,685,463 -- 9,685,463  2,585,635  --  2,585,635  أقساط إعادة إسناد مستحقة 

 34,347,547 -- 34,347,547  36,633,884  --  36,633,884  المطالبات تحت التسوية  

 (25,822,021) -- (25,822,021)  307,325  --  307,325  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  

 2,899,802 -- 2,899,802  975,981  --  975,981  دخل عموالت غير مكتسبة

 (4,794,580) (1,324,813) (3,469,767) 16,491,558 (1,064,643)  17,556,201 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 (7,197,226) 1,740,853 (8,938,079)  94,120,476  (3,628,126)   97,748,602  العمليات التشغيلية  ()المستخدم فيلناتج من /النقد 

 -- -- -- (14,913,138)  (14,913,138)  -- الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 (575,414) -- (575,414) -- -- -- المدفوعة مكافآة نهاية الخدمة 

 (7,772,640) 1,740,853 (9,513,493)  79,207,338  (18,541,264)   97,748,602  األنشطة التشغيلية  /)المستخدم في(  من الناتج صافي النقد  

       األنشطة اإلستثمارية 

 (146,856,736) (52,047,499) (94,809,236) (1,394,584)  (1,394,584)  -- ألجل   ودائعإضافات في  

 269,305,571 119,674,375 149,631,195  60,602,002   50,477,000   10,125,002  المتحصالت من تاريخ استحقاق الودائع ألجل 

 10,077,295 7,042,271 3,035,024  5,009,399   5,009,399     --  ألجل  ودائع من مستحقة خاصة عموالت دخل

 4,769,486 4,769,486    --   7,973,474   7,973,474     -- دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

 (1,204,408) -- (1,204,408) (1,086,123)     -  (1,086,123)  ممتلكات ومعدات   شراء

 (261,068,174) (195,081,200) (65,986,974) (87,622,367)  (87,622,367)     -- ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإضافات لإل 

 في  العادلة قيمتها المدرجة لإلستثمارات إضافات

 الدخل  قائمة 

 

(133,332,422

)  (52,421,812)  (185,754,234) -- (80,001,219) (80,001,219) 

 198,901,360 184,704,661 14,196,699  91,125,193   66,726,860   24,398,333  مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل متحصالت من إستبعاد إستثمارات 

 االستثمارية    ألنشطة الناتج من    / صافي النقد )المستخدم في( 
(99,109,724) (12,037,516) 

  

(111,147,245) 4,862,300 (10,939,125) (6,076,825) 

       األنشطة التمويلية  
 مستحق الى / من عمليات اعادة التامين / عمليات 

 -- (1,065,060) 1,065,060    --  (2,497,707)   2,497,707  المساهمين * 

 --     --     --  33,856,246   33,856,246      --  هامش تمويل دائن

 -- (1,065,060) 1,065,060 33,856,246    31,358,539 2,497,707 من أنشطة التمويل الناتج صافي النقد  

 في النقدية وشبه النقدية   ( / الزيادة النقص)
1,136,585 779,759  1,916,344  (3,586,133) (10,263,332) 

 

(13,849,465) 

 47,833,934 20,185,736 27,648,198  13,156,722  5,122,375 8,034,347 النقدية وشبب النقدية في بداية الفترة 
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 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) غير مراجعة ( ) تتمة (    المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 

 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 

40 

 33,984,469 9,922,404 24,062,065 15,073,066  5,902,134 9,170,932 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة  

*هذه البنود غير متضمنة في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية .
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 التعهدات وااللتزامات   -18

بلندن لالستمرار في المشاركة في نقابة  ( في لويدز  171,812,128:  2020ديسمبر   31لاير سعودي ) 170,891,204 مبلغ  يداع عقامت الشركة ب 

 االعتماد فان الوديعة لدى لويدز سوف يتم سحبها. عند اصدار خطاب .2020و  2019 لويدز لالكتتاب لعام
 

 األساسي والمخفض  السهم ربح   -19

مليون سهم  89.10على   الفترةربح    وذلك بتقسيم صافي   2020و   2021  يونيو 30في   المنتهية  ةلفتر  اإلساسي والمخفض  السهم  ربح   حتسابتم إ

 .تمت زيادتها نتيجة األسهم المجانية صدر في وقت الح .إلعطاء تأثير بأثر رجعي للتغيير في عدد األسهم التي 

 القيمة العادلة -20

وق في القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم إستالمب لبيع أصل ما أو سداده لتحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تمت بين متعاملين في الس

 يحدث إما:مطلوبات  لتحويليستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبيع أصل أو تاريخ القياس. 

 ، أو المطلوباتو لألصل أ ة• في السوق الرئيسي 

 ت• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبا

( أعاله، تقارب قيمتها 7بعسررتثناء تلك المبينة في اإليضرراح رقم ) تعتقد إدارة الشررركة بعن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية،

 .المختصرةوائم المالية األولية العادلة المفصح عنها في الق

 (covid-19) انتشار أثر -21

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى وما نجم عن ذلك من اضرطرابات لألنشرطة االجتماعية واالقتصرادية   19-اسرتجابة النتشرار كوفيد

اسرررتباقي واتخذت سرررلسرررلة من اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك إنشررراء فرق  في تلك األسرررواق، قامت اإلدارة بتقييم تأثيراتها على عملياتها بشررركل  

 19-قد تتأثر عمليات الشرركة بسبب مطالبات كوفيد   وعمليات إدارة األزمات الجارية، لضرمان صرحة وسرالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسرع.

مليات الشرررركة غير متأثرة حاليًا الى حد كبير في قطاع الطبي حيث يتم لبواليص الحياة والحماية وسرررياسرررات انقطاع األعمال. باإلضرررافة، تظل ع

 المتضررين. 19-تسهيل صناعة التأمين من قبل الحكومة من خالل العالجات المجانية لمرضى كوفيد

 

الحياة و انقطاع األعمال إال أنها ليسررررت عالوة على ذلك، تم اإلبالغ عن بعض مطالبات مادية في هذه المرحلة إلى الشررررركة فيما يتعل  ببواليص 

( عواقب التدهور في ظروف االقتصراد الكلي 2( التأثير التشرغيلي على أعمالها، )1جوهرية، وتقوم الشرركة بمراقبة تعرضرها عن كثب، و مع ذلك )

( مدى تغطية إعادة التأمين المتأثرة، بما في 3أو التباطؤ في تدف  األشررخاص والسررلع والخدمات، ال سرريما فيما يتعل  بأحجام األعمال الجديدة، و )

 ( التغير في أسعار األصول والظروف المالية.4ذلك تغطية إعادة التأمين، و )

 إعادة التصنيف -22

ة. لجخالل الربع ، قامت الشرركة بععادة تصرنيف أرصردة حسرابات معيد التشرغيل من أرصدة معاد تدويرها مستحقة الدفع إلى أرصدة مدينة معاد المعا

 تمت إعادة التصنيف لتتواف  مع عرض الفترة الحالية ولم يكن التأثير على عرض البيانات المالية الشامل جوهريًا.

 يوضح الجدول التالي التأثير على كل بيان مالي تأثر بععادة التصنيف:

 2020ديسمبر  31 شرح البيان المالي 

 )قبل إعادة التصنيف( 
 إعادة التصنيف

 2020ديسمبر  31

 بعد إعادة التصنيف( )

 29,509,021 29,509,021 - اسناد مدينة أرصدة إعادة 

 ( 77,219,757) ( 29,509,021) ( 47,710,736) اسناد دائنة رصيد إعادة 
 

 

 المختصرة األوليةعتماد القوائم المالية إ -23

 .2021 أغسطس 15المواف  هر  1443 محرم 7من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المختصرةتمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية 
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