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 عام  -1
 

التعاوني )شنظام التأمين التعاونيش" بجانب الثئحة التنفيلية )شالثئحةش" الصادر بالمراوم يُنظم قطاع التأمين في المملكة العربية الاعودية نظام مراقبة شركا  التأمين 
 الاعودي )شااماش أو شالجرة الرقابيةش".   يالبنا المركزوللا تح  إشراف ورقابة  2003أغاطس  21ةـ الموافق 1424جمادى اآللرة  22المنرخ  32الملكي رقم م 

 

 19المملكة العربية الاعودية بموجب القرار الوزاري الصادر في  -ن التعاوني )شالشركةش" ةي شركة مااةمة اعودية تأاا  في الريا  شركة الدرع العربي للتأمي
 أكتوبر 11ةـ الموافق 1427رمران  18المنرخ  60الحقا  للمراوم الملكي رقم م  2007يونيو  13الصادر في  1010234323والاج  التجاري رقم  2007مايو 

لعكس الزيادة في رأس الما  بعد إصدار أارم المنحة. تم إدرا  الشركة في الاو  المالية الاعودية )تداو " في  2018يوليو  24. تم تعدي  الاج  التجاري بتاريا 2006
، المملكة العربية 11565، الريا  61352ص.ب  ، شارع العليا،15الدور اللامس، مبنى الايركون رقم  . فيما يلي العنوان الماج  للمكتب الرئياي:2007يونيو  26

 الاعودية.
 

الطبي في المملكة العربية الاعودية تتمال  األنشطة الرئياية التي حصل  الشركة الى ترليص لرا في القيام بأاما  التأمين وإاادة التأمين في فروع التأمين العام والتأمين 
يوليو  7و 2010أغاطس  10واللي تم تجديد  لالثث انوا  في ك  من  2007ابتمبر  11في تاريا  20079 / 6بموجب الترليص الصادر ان ااما رقم   م ن / 

بناء  الى طلب الشركة، وافق  ااما  وافق  ااما للشركة بمماراة تأمين الحماية و االدلار. 2018أبري   26. في تاريا 2020يناير  28و  2016يونيو  3و 2013
 لياتالنى منه أاما  إاادة التأمين. 2013ابتمبر  30ارا  من الى تعدي  الترليص إاتب

 

وااتالمار أموالرا. وتشم  مجاال  أامالرا وفقا  للنظام األاااي )شالنظامش"، يجوز للشركة القيام بجميع األنشطة الثزمة لمماراة امليا  التأمين التعاوني واألنشطة لا  الصلة 
 مين الطبي والتأمين البحري والتأمين الى الممتلكا  والتأمين الرنداي والتأمين رد الحوادث وتأمين الحماية واالدلار.الرئياية لدما  تأمين الايارا  والتأ

 

في ك   ائم المالية الانويةوبموجب الثئحة، يوافق مجلس الدارة الى توزيع الفائ  من امليا  التأمين الى النحو أدنا  وللا في غرون اتة أشرر من تاريا نشر القو
 اام:
  من الفائ  من امليا  التأمين اللي يشم  أي فائ  من األنشطة االاتالمارية ألموا  حاملي الوالائق الماتالمرة، ويحتفظ حاملو 90يحص  مااةمو الشركة الى ٪

 ٪.10الوالائق بالنابة المتبقية البالاة 
 مين.  يتم تحوي  أي اجز ناتج ان امليا  التأمين بالكام  إلى امليا  المااة 
 

ألموا  الى امليا  التأمين تمتلا و تحتفظ الشركة ومااةموةا في اردترم بكافة الموجودا  الصافية اللاصة بك  من امليا  التأمين وامليا  المااةمين. ويتم توزيع ا
 اند الحاجة.  

 

 ديامبر. 31يناير وتنتري في  1تبدأ الانة المالية للشركة من 
 

واألاما  المتعلقة برا  ECبعد الاتحوال الى المحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي للتأمين  2009يناير  1  التأمين التعاوني إاتبارا  من بدأ  الشركة مماراة أاما
 وموجوداترا ومطلوباترا.

 
مة )شملكرة التفاةمش" مع شركة األةلي للتكاف  )ششركة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )ششركة الدرع العربيش" ان قيامرا بتوقيع ملكرة تفاةم غير ملز أالن 

م" وللا لتقييم جدوى اندما  الشركتين. واتقوم الشركتان ببدء املية التحقق والفحص للنواحي الفنية 11/04/2021  )الموافق 29/08/1442األةلي للتكاف ش" بتاريا 
 .تعلق بتفاصي  األحكام والشروط النرائية والملزمة لعملية االندما  المقترحةوالمالية والقانونية واالكتوارية والدلو  في مناقشا  فيما ي

 
 :اتفق  الشركتان بأااس غير ملزم الى ما يلي

األلرى لا   ائح واألنظمةفي حا  ااتمرار الصفقة المقترحة )وفقا  لنظام الشركا  والئحة االندما  واالاتحوال الصادرة ان مجلس إدارة ةيئة الاو  المالية واللو  •
 العثقة" اتندمج شركة األةلي للتكاف  )شالشركة المندمجةش" مع شركة الدرع العربي )شالشركة الدامجةش"

تبعا لنتائج ، بعد اجراء التعديث  التي ايتم االتفا  اليرا اتفق  الشركتان بشك  مبدئي الى أن أااس التقييم ايكون بااتلدام القيمة الدفترية المعدلة لحقو  الملكية  •
لمحفظة والائق تأمين  قيمة الرمنيةالفحص واملية التحقق. بالرافة إلى للا، فإنه ايتم تعدي  القيمة الدفترية لحقو  الملكية اللاصة بشركة األةلي للتكاف  بناء  الى ال

 اللاصة بشركة األةلي للتكاف  الحماية واالدلار

 دما  بإصدار أارم جديدة لمااةمي شركة األةلي للتكاف  مقاب  كافة االارم المصدرة في شركة األةلي للتكاف اتقوم شركة الدرع العربي اند اكتما  االن  •

" 3"، )" معام  المبادلة النرائي )وفق ا للعناية المرنية الثزمة والتقييم النرائي لكلتا الشركتين2" الريك  النرائي لعملية االندما  المقترحة، )1ايوافق الطرفان الى )  •
 " ةيك  الدارة للكيان المندمج4تكوين مجلس الدارة و )

 اياتمر الكيان المندمج الماتقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني واياتمر مقر  الرئياي في مدينة الريا   •

 .وجب أن ال يندي إلى أي تاريح قاري للموظفينيتوقع أن ينجم ان الندما  إاتيعاب جميع موظفي األةلي تكاف  في الدرع العربي و يت  •

 
 وقد قام  شركة الدرع العربي بتعيين شركة الجزيرة لألاوا  المالية )الجزيرة كابيتا " كماتشار مالي لرا في املية االندما  المقترحة.

 
 

 بيان االلتزام  -2
 

شالتقارير المالية األوليةش  34 رقم الدوليالمحاابة عيار وفقا  لم  2021 مارس 31في  المنتريةالالثالة أشرر  لفترةتم إاداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 
 للمراجعين و الريئة الاعوديةكما ةو معتمد في المملكة العربية الاعودية وغيرةا من المعايير والصدارا  الصادرة ان  الصادر ان مجلس معايير المحاابة الدولية،

   المحاابين
 

ال تترمن كافة المعلوما  والفصاحا  المطلوبة في القوائم المالية الانوية، للا، يجب قراءة ةل  القوائم  غير المراجعة الموجزةالمالية  ألوليةا وننو  إلى أن ةل  القوائم
 .2020ديامبر  31المالية المنترية بتاريا  و للانةللشركة كما في  المراجعةبجانب القوائم المالية الانوية 
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 معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات:  -3
 

 : عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

 نظرة عامة 
 

اقود  - 4قياس والعر  والفصاح ان اقود التأمين والتي تح  مح  المعيار الدولي للتقارير المالية . وةو يحدد مبادئ االاتراف وال2017نُشر ةلا المعيار في مايو 
 التأمين. 

 

شريطة أن تصدر لتأمين الصادرة والى جميع اقود إاادة التأمين والى اقود االاتالمار التي تتمتع بلصائص المشاركة التقديرية ةلا المعيار الجديد ينطبق الى اقود ا
 جرة ةي األلرى اقود التأمين. ال
 

 ويتطلب ةلا فص  المكونا  التالية ان اقود التأمين: 
 المشتقا  المرفقة إلا كان  تقاب  معايير محددة معينة 

 مكونا  االاتالمار المتميزة و
 أي تعرد أو واد بنق  الع متميزة أو لدما  غير تأمينية.

 
 ". 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفقا  للمعايير لا  الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتعين أن يتم حااب ةل  المكونا  بشك  منفص  

 
 القياسات:

 
يناير  قب ياس القائمة ألغرا  الق يااا  المحاابةوالتي تامح لشركا  التأمين بمواصلة ااتلدام ا 4رقم  يةالمال المعيار الدولي للتقاريرالى اكس المتطلبا  الواردة في 

 نمال  القياس الملتلفة التالية:  يقدم 17، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2015
 
 يعتمد نمول  القياس العام الى مجمواا  البناء التالية:  -1

 التدفقا  النقدية الماتوفاة والتي تشم :  أ" 
 ديرا  مرجحة للتدفقا  النقدية الماتقبلية و تق  
 تعديث  ااكاة للقيم الزمنية للنقود )الى ابي  المالا  اللصوما " والملاطر المالية المرتبطة برل  التدفقا  النقدية الماتقبلية، و   
  تعدي  الملاطر للملاطر غير المالية.  

 
به بااتبار  كيانا  يقدم اللدما  في الماتقب . ال يمكن أن يكون يمال  ةامش اللدمة التعاقدية الربح غير المكتاب لمجمواة من اقود التأمين وايتم االاتراف  ب"  

 مبلغ صافي البي للتدفقا  النقدية الماتوفاة اند البداية ايتم تاجيلرا الى الفور في الربح أو اللاارة.  ةامش اللدمة التعاقدية البيا  اند البداية فأي
 

 مجموع:  لتكونيمة الدفترية لمجمواة من اقود التأمين في نراية ك  فترة تقارير الحقة، يتم إاادة قياس الق 
 لا التاريا و التزاما  التاطية المتبقية والتي ترم التدفقا  النقدية الحرة لا  الصلة باللدما  الماتقبلية وةامش اللدمة التعاقدية للمجمواة في ل 
 لنقدية الحرة المتعلقة باللدما  الاابقة الملصصة للمجمواة في ةلا التاريا. االلتزاما  ان المطالبا  المتكبدة والتي تقاس بااتبارةا التدفقا  ا 

 
لتعاقدية ال يمكن أن يكون البيا ، ويتم تعدي  ةامش اللدمة التعاقدية الحقا  ألي تايرا  في التدفقا  النقدية المتعلقة باللدما  الماتقبلية. ونظرا  ألن ةامش اللدمة ا 

   النقدية الماتقبلية التي تكون أكبر من ةامش اللدمة التعاقدية المتبقي يتم االاتراف به إما في الربح أو اللاارة. فإن التايرا  في التدفقا
 

 ة المحاابية. ايتم البثغ ان تأالير التاييرا  في معدال  اللصم إما في الربح أو اللاارة أو الدل  الشام  اآللر ويتم تحديد  من لث  ليار الاياا 
 
)يشار إليرا أيرا  باام شاقود المشاركة المباشرةش". ةلا التقييم حو  إلا ما كان التي تتام بالمشاركة المباشرة يعتبر نرج الراوم المتايرة نمولجا  إلزاميا  لقياس العقود   -2

 تقييمه الحقا .  العقد يفي برل  المعايير يتم إجران  اند بدء العقد وال يتم إاادة
 

 فإنه وبالرافة إلى التعديث  بموجب نمول  القياس العام، فإن ةامش اللدمة التعاقدية يتم تعديله أيرا  ألج :  ولرل  العقود 
 حصة الجرة من التاييرا  في قيمترا العادلة للعناصر المدرجة أافلرا و  
 مدرجة. تأالير التاييرا  في القيمة الزمنية للنقود والملاطر المالية غير المتصلة بالعناصر ال 

 
قياس العام لل  لأما نرج تلصيص األقااط فرو نرج مباطا يامح بقياس المانولية ان التاطية المتبقية إلا كان يوفر قيااا  ال يلتلف بصورة جوةرية ان نمو  -3

 حدة أو أق . لمجمواة من العقود أو إلا كان  فترة التاطية لك  اقد في المجمواة انة وا
 

 التأمين. لكتتاب اط، فإن المانولية ان التاطية المتبقية يتوافق مع األقااط الماتلمة اند االاتراف األولي ملصوما  منرا التدفقا  النقدية نرج تلصيص األقا مع 
 

دية الماتقبلية للقيمة الزمنية للنقود يظ  نمول  القياس العام معموال  به في قياس المانولية ان المطالبا  المتكبدة. ومع للا، ال يُطلب من الجرة تعدي  التدفقا  النق 
 وتأالير الملاطر المالية إلا كان من المتوقع دفع/ااتثم ةل  التدفقا  النقدية في انة واحدة أو أق  من تاريا تكبد المطالبا . 

 
 تاريخ السريان: 

 
وتقترح تعديث  معينة الى المعيار  17الدولي للتقارير المالية  رقم تعديث  الى المعيار  – 2019أصدر مجلس معايير المحاابة الدولية ماودة ارر  في يونيو 

وحصل  الى  تعليقا  من أصحاب المصلحة الملتلفين. يقوم مجلس معايير المحاابة الدولية في الوق  الحالي بإاادة مناقشة القرايا التي  17الدولي للتقارير المالية  رقم 
فإن مجلس معايير المحاابة الدولية ايتبع إجراءاته القانونية المعتادة  17عديث  مقترحة الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم أالارةا أصحاب المصلحة. بالنابة ألي ت

 لورع المعايير. 
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ةو حاليا   4  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم في الافاء المنق 9وتأجي  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17إن تاريا اريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يناير  1إلى فترا  رفع التقارير التي تبدأ في أو بعد  17. وبموجب الماودة الحالية يقترح تعدي  تاريا اريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2021يناير  1بتاريا 
، 2020مارس  17بالرافة إلى للا، فقد أنرى مجلس معايير المحاابة الدولية، في  . 2021يناير  1الاابق وةو . وةلا تألير لمدة انة واحدة مقارنة بالتاريا 2022

ء في وقرر المجلس إرجاء تاريا نفال المعيار إلى فترا  إاداد التقارير الانوية التي تبدا 17مناقشاته حو  إجراء تعديث  الى المعيار الدولي لاداد التقارير المالية رقم 
 .2023يناير  1أو بعد 

 
األدوا   – 9اليرادا  من العقود المبرمة مع العمثء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 15يُامح بالتطبيق المبكر إلا كان ك  من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 2023يناير  1ريانه في المالية تم تطبيقرما أيرا . تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريا ا
 

 فترة االنتقال: 
 

لتيار إما نرج بأالر رجعي مطلوب التطبيق بأالر رجعي، وبالرغم من للا إلا كان التطبيق الكام  بأالر رجعي لمجمواة من اقود التأمين غير املي، فإن الجرة ملزمة با
 معد  أو نرج القيمة العادلة. 

 

  -العرض واالفصاح: 
 

مع  يرية للمشاركةن ينتج ان ةلا المعيار الجديد تايير في الايااا  المحاابية لعقود التأمين واقود إاادة التأمين وإلى أي اقود ااتالمار لا  مزايا تقدتتوقع الشركة أ
 تعديث  الى العر  والفصاحا .

 
 التأثير:

 

 .2020أبري   30وتم االنتراء من ةلا العم  في  17لدولي للتقارير المالية رقم أجر  الشركة تقييم األالر المالي من أج  تقييم األالر المالي لتطبيق المعيار ا
 

والتي تتطلب تطوير وتصميم امليا  وإجراءا  جديدة لألاما  بما في  17تمر الشركة حالي ا بالمرحلة الالالالة من مرحلة تصميم تنفيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وتقييم مفص  لمتطلبا  العم . 17لوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم للا أي تطويرا  للنظام مط

 
 فيما يلي المجاال  الرئياية قيد التصميم وحالة التقدم اللي أحرزته الشركة حتى اآلن:

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير

 إطار الدارة والرقابة

 

، يشم  إنشاء لجنة توجيرية لرصد 17ية لاداد التقارير المالية شام  للمعايير الدول حوكمةبرنامج ورع  الشركة 
 التقدم في التنفيل وإاناد األدوار والمانوليا  إلى ملتلف أصحاب المصلحة.

 

 وجيرية تقاريرةا إلى لجنة التدقيق بالشركةتقدم اللجنة الت
 

 األالر الفني والمالي

 

إلى أن جميع المنتجا  يمكن قياارا بااتلدام منرج تلصيص  تي تقدمرا الشركةللص التقييم األولي للمنتجا  ال
 .األقااط

 

تم تقييم أالر العملية وتواليقه لث  املية تقييم الالارا  التي تشم  التقييم االكتواري والعمليا  المحاابية والفصاحا  
 .وغيرةا من العمليا  لا  الصلة

 

تشم  ملتلف األمور الفنية والمالية بعد االنتراء من القرارا  ق الايااا  التي انر  الشركة إاداد العديد من والائ
. تتلل القرارا  المتعلقة بالايااا  بعد 17المتعلقة بالايااا  المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اللجنة التوجيرية  المداوال  الواجبة بين ملتلف أصحاب المصلحة. حالي ا، ااتمد  غالبية أورا  الايااا  من قب 
 من المعايير الدولية لاداد التقارير المالية التابعة للشركة. 17لمشروع تطبيق المعيار 

 

 البيانا 

 

ااتناد إلى نمول  القياس المعتمد، ترى الشركة أن تأالير البيانا  ليس كبير وتاتطيع الشركة إدارة متطلبا  البيانا  
 وفقا  لللا. 

 

 . قاموس للبيانا  وكجزء من مرحلة التنفيل، أاد  الشركة ايااة بيانا  شاملة 
 

 نظم تكنولوجيا المعلوما 

 

 تمالمتاحة بالمنطقة، والمتعددة  17لتقارير المالية رقم المعيار الدولي لالتقييم الشام  لمتطلبا  العم  وقدرا  أنظمة  بعد
 المناابة بدرجة كبيرة. 17لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لركة ألفر  نظام منااب بدرجة كبيرة التيار الش

 

المعيار الدولي للتقارير  نظامتنفيل العم  الى ير الكتواري المعين، بدأ بالتنايق مع ااتشاري الشركة المعين واللب
بالتماشي  - 2021في الربع األلير من اام متوازي  بشك  تتوقع الشركة إجراء تشاي  الملتار حديال ا و 17المالية رقم 

 .- مع الملطط الزمني للتنفيل
 

 لطة الرمان

 

تعم  الشركة مع أصحاب المصلحة اآللرين لورع الصياة النرائية للطة الرمان للفترة االنتقالية وفترا  ما بعد 
 التنفيل.

 

 الير ألرىمجاال  تأ
 

 ال يوجد
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 ، عقود التأمين(4: األدوات المالية )بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 نظرة عامة 
 

 .39وح  مح  المعيار المحاابي الدولي  2014يوليو  24نُشر ةلا المعيار في 
 

 يد البنود التالية المتعلقة باألدوا  المالية:يتناو  المعيار الجد
 

 التصنيف والقياس:
 

لقيمة العادلة من لث  إيرادا  شاملة ألرى أو ل وفقانرجا  واحدا  لتحديد ما إلا كان األص  المالي يقاس بالتكلفة المطفأة،  9 ياتلدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 أو اللاارة.دلة من لث  الربح بالقيمة العا

 

 يقاس األص  المالي بالتكلفة المطفأة إلا تم ااتيفاء كث الشرطين التاليين:
 من أج  تحصي  التدفقا  النقدية التعاقدية و بالموجودا يحتفظ باألص  رمن نمول  ام  ةدفه االحتفاظ 

ال تمال  اوى مدفواا  رأس الما  والفائدة الى المبلغ األصلي الماتحق ويطلق اليه تندي الشروط التعاقدية لألص  المالي في تواريا محددة إلى التدفقا  النقدية التي 
 شاألص  والفوائد الماتحقة اليه حصرا ش.

 

يع، إلا تم ااتيفاء ح أو اللاارة اند البيتم قياس األص  المالي بالقيمة العادلة من لث  الدل  الشام  اآللر ويتم إاادة تدوير المكااب أو اللاائر المحققة من لث  الرب
 كث الشرطين التاليين:

 من أج  تحصي  التدفقا  النقدية التعاقدية وللبيع و بالموجودا يحتفظ باألص  رمن نمول  ام  ةدفه االحتفاظ 
 الشروط التعاقدية للتدفقا  النقدية ةي األص  والفوائد الماتحقة اليه حصرا . 

 

 اتين الفئتين بالقيمة العادلة من لث  الربح أو اللاارة.التي ال تفي بأي من ة الموجودا يتم قياس 
 

ااتلدام ليار تعيين أص  مالي بالقيمة العادلة من لث  الربح أو اللاارة إلا كان القيام بللا يلاي أو يقل  بشك   جرةبالرافة إلى للا، اند االاتراف األولي، يمكن لل
 لمحاابي.كبير من ادم التطابق ا

 

ا إجراء  جرةا  حقو  الملكية التي ال يتم االحتفاظ برا للتداو ، يمكن للبالنابة ألدو غير قابلة لإللااء لعر  التاييرا  الثحقة في القيمة العادلة لألدوا   املية التيارأير 
 ي الربح أو اللاارة.)بما في للا األرباح واللاائر المحققة" في الدل  الشام  اآللر مع أرباح معترف برا ف

 

المالية  المطلوبا المالية التي يتم تحديدةا بالقيمة العادلة من لث  الربح أو اللاارة، يتم االاتراف بمبلغ التاير في القيمة العادلة  المطلوبا لرافة إلى للا، بالنابة با
في الدل   المطلوبا االاتراف بآالار التايرا  في الملاطر االئتمانية ، ما لم يكن الشام  االلرفي الدل   المطلوبا اللي يعزى إلى التايرا  في الملاطر االئتمانية لتلا 

 الشام  اآللر من شأنه أن يللق أو يواع ادم التطابق المحاابي في الربح أو اللاارة.
 

 انخفاض القيمة:
 

قعة، مقارنة باللاائر االئتمانية المتكبدة بموجب المعيار المحاابي اللاائر االئتمانية المتو 9يعكس نمول  انلفا  القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .39الدولي 

 

، لم يعد من الرروري أن يحدث حدث ائتماني قب  االاتراف بلاائر االئتمان. وبدال  من للا، تقوم الجرة دائما  9في إطار نرج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
كس لمتوقعة والتايرا  في تلا اللاائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ اللاائر االئتمانية المتوقعة في ك  تاريا رفع التقارير ليعباحتااب اللاائر االئتمانية ا

 التايرا  في ملاطر االئتمان منل االاتراف األولي.
 

 محاسبة التحوط:
 

ابة التحوطية التي تتماشى مع المحاابة التحوطية بشك  أوالق مع إدارة الملاطر. وترع المتطلبا  نرجا  متطلبا  جديدة للمحا 9يُقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 أكالر ااتمادا  الى المبادئ إزاء النمول  العام للمحاابة التحوطية. 

 

)يُشار إليرا اادة باام شتحوط كلي للقيمة العادلةش". وبالنابة لرل  ، تنطبق التعديث  الى جميع المحاابة التحوطية بااتالناء تحوطا  القيمة العادلة لملاطر أاعار الفائدة 
. وقد ُمنح ةلا االاتالناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاابة 39قد تواص  الجرة تطبيق متطلبا  المحاابة التحوطية الاارية حاليا  في معيار المحاابة الدولي رقم 

 كمشروع منفص . الدولية يتناو  محاابة التحوط الكلي
 

 تاريخ السريان:
 

اقود  - 4. ومع للا، فإن التعديث  التي أُدلل  الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير  1المنشور ةو  9تاريا اريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، تاير 2016ابتمبر  12اقود التأمين، التي نُشر  في  - 4مالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم األدوا  ال - 9التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ق إلى التلفيف من بع  آالار تطبي 4الحالي للاماح للكيانا  التي تصدر اقود التأمين في نطا  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 تصبح اقود التأمين اارية النفال. - 17قب  معيار اقد التأمين الجديد معيار للتقارير المالية الدولي رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 تقدم التعديث  ليارين بديلين الى النحو التالي:
 

 حتى حدوث االابق مما يلي: 9تطبيق إافاء منق  من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .1
 

 تاريا اريان معيار اقد التأمين الجديد أو
 

   2023يناير  01ترا  التقارير الانوية التي تبدأ في أو بعد ف 
 

الاالب بالتأمين ولم تطبق المعيار  المالية لث  فترة التأجي . وال يتاح ةلا الليار إال للكيانا  التي ترتبط أنشطترا في بالموجودا ويلزم تقديم إفصاحا  إرافية تتعلق 
 من قب . 9الدولي للتقارير المالية رقم 
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المالية المعينة، ينقص من الربح أو اللاارة آالار بع  حاال  ادم التطابق المحاابي التي قد  للموجودا ، ولكن بالنابة 9ااتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  . 2
 التأمين الجديد. ولث  الفترة االنتقالية، يلزم الكشف ان المزيد من الفصاحا . تحدث قب  تنفيل معيار اقد

 

 حتى ةلا التاريا، أجر  الشركة تقييما  أوليا  ااتعر  ااملين كما يلي:
)بما في للا مكونا  اليداع أو المشتقا   4رقم  تم  مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبا  الشركة الناشئة ان العقود التي تدل  في نطا  المعيار الدولي للتقارير المالية

 المرمنة غير الممولة من اقود التأمين" بإجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباترا و
 تم  مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزاما  الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباترا. 

 

 قييم األولي، قرر  الشركة أنرا منةلة للحصو  الى الافاء المنق .تبناء  الى ةلا ال
 

المالية  بالموجودا حتى تاريا نفال معيار اقود التأمين الجديدة. وترد الفصاحا  المتعلقة  9وبالتالي، قرر  الشركة تأجي  تنفيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ييم األالر المنصوص الية أدنا .المطلوبة لث  فترة التأجي  في تق

 

 تقييم األثر
 

الى التوالي. وليس بالررورة أن تكون   281,208و  1,126,493، بلغ إجمالي الموجودا  المالية للشركة وإجمالي الموجودا  المتعلقة بالتأمين 2021 مارس 31في 
تأمين حصرية تبادليا  من حيث التصنيف. ويتكون إجمالي الموجودا  المالية من الموجودا  المالية المحتفظ برا بالتكلفة الموجودا  المالية و الموجودا  المرتبطة بال

 الماترلكة والموجودا  المالية األلرى.
 

أقااط  ومبالغ ماتحقة من معيدي ي حكمه، والودائع الالابتة قصيرة األج ، وتتكون من النقد وما ف  846,956تص  الموجودا  المالية المحتفظ برا بالتكلفة الماترلكة إلى 
 ، واللمم المدينة األلرى.التأمين

 

ر لرل  وتتألف من ااتالمارا  متاحة للبيع. يجوز للشركة ااتلدام تصنيف القيمة العادلة من لث  الدل  الشام  االل 277,041تبلغ الموجودا  المالية األلرى 
ا إلى نمول  ام  الشركة لاندا  الدين والطبيعة االاتراتيجية لثاتالمارا  في األارم. ولم تجر الشركة بعد تقييما  مفصث  المالية األ الموجواد  لتحديد ما إلا  لرى ااتناد 

 .9ية رقم كان  اندا  الدين تاتوفي التبار األص  والفوائد الماتحقة اليه حصرا  الى النحو المطلوب في المعيار الدولي للتقارير المال
 

ااتنادا  إلى المعلوما  المتاحة حاليا ، وقد يلرع لتاييرا  ناشئة ان مزيد من التحليث  التفصيلية  9رقم  ةياتند ما ابق إلى تقييم أولي ألالر المعيار الدولي للتقارير المالي
 أو المعلوما  الرافية المعقولة والداامة المتاحة في الماتقب .

 

يمكن تقديم تقدير معقو  لرل  اآلالار حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة  ، إال أنه ال9وتتوقع الشركة بع  اآلالار الناجمة ان تنفيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 مفصلة.

 
 

 السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  - 4
 

مع تلا  2021 ارسم 31في تتفق الايااا  المحاابية وايااة إدارة الملاطر الماتلدمة في إاداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة للفترة المنترية 
 . 2020ديامبر  31الماتلدمة في إاداد القوائم المالية الانوية للانة المنترية في 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 5
 

 أسس اإلعداد أ(
 

ديامبر  31لانوية للانة المنترية في تتفق الايااا  والتقديرا  واالفترارا  المحاابية الماتلدمة في إاداد القوائم المالية مع تلا الماتلدمة في إاداد القوائم المالية ا
 حتى تاريله. 2021عد  الشركة الايااا  أو المعايير المحاابية لث  ، لم ترف أو ت 2020

 

اتالمارا  المتاحة للبيع التي يتم قياارا أاد  القوائم المالية الى أااس مبدأ االاتمرارية بااتلدام أااس االاتحقا  المحاابي. يتم إتباع مبدأ التكلفة التاريلية بإاتالناء اال
 .بالقيمة العادلة 

 

المبالغ المالبتة ويكون ةناا نية يتم مقابلة الموجودا  والمطلوبا  المالية وتقييد صافي القيمة فقط اندما يكون ةناا حق قانوني واجب النفال لتطبيق تلا المقابلة الى 
م مقابلة اليرادا  والمصاريف ما لم يُطلب للا أو يامح به من لث  معيار تللتاوية الى األااس الصافي أو إالبا  الموجودا  وتاوية المطلوبا  في نفس الوق . ال ت

 محاابي أو تفاير كما ةو مفصح انه بشك  محدد في الايااا  المحاابية.
 

ية آلية باللاتين العربية واالنجليزية و إلا بيتم ار  القوائم المالية باللاير الاعودي، اللي يعتبر العملة الرئياية للشركة. كما يتم ااتلرا  جميع المبالغ من اجث  محاا
  لم يلكر لثف للا يتم تقريبرا الى أقرب ألف لاير اعودي وفقا  لمبدأ التقريب المعياري.

 

وفق ا لللا. يتم تاجي   ةوفق ا لما تنص اليه اللوائح، تحتفظ الشركة باجث  محاابية منفصلة لك  من امليا  التأمين وامليا  المااةمين وتعر  المعلوما  المالي
صاريف العمليا  الموجودا  والمطلوبا  واليرادا  والمصاريف العائدة بوروح إلى أي نشاط في الحاابا  اللاصة بللا النشاط. تحدد الدارة أااس توزيع م

 المشتركة ويتم ااتماد  من قب  مجلس الدارة.
 

للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج األرصدة والمعامث  اللاصة بعمليا  التأمين وجمعرا مع تلا اللاصة  اند إاداد القوائم المالية الى ماتوى الشركة وفق ا
لايااا  أالناء املية الدمج. إن ا بعمليا  المااةمين. كما يتم حلف األرصدة والمعامث  المتداللة وكللا األرباح أو اللاائر غير المحققة والمتداللة، إن وجد ، بالكام 

 المحاابية المطبقة لعمليا  التأمين وامليا  المااةمين موحدة بالنابة للمعامث  واألحداث الممااللة في ظ  ظروف ممااللة.  
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من القوائم  35إلى  31الصفحا  من  25ا  المااةمين المعرورة في اليراح إن القوائم للمركز المالي والدل  والدل  الشام  والتدفقا  النقدية لعمليا  التأمين واملي
امليا  التأمين وامليا   المالية تم تقديمرا كمعلوما  مالية إرافية من أج  االمتالا  لثئحة التي تتطلب الفص  الوارح بين موجودا  ومطلوبا  وإيرادا  ومصاريف

 وائم المشار إليرا أاث  تعكس الموجودا  والمطلوبا  واليرادا  والمصاريف واألرباح أو اللاائر الشاملة لا  الصلة للعمليا . المااةمين. وبناء الى للا، فإن الق
 

 25المعروررة فري اليرراح القوائم األولية الموجزة غير المراجعة للمركز المالي والدل  والدل  الشام  والتدفقا  النقدية لعمليا  الترأمين وامليرا  الماراةمين واليه، فإن 
 والدل  والمصروفا  والمكااب أو اللاائر الشاملة للعمليا  لا  الصلة. والمطلوبا  الموجودا ، تعكس  من القوائم المالية 35إلى  31الصفحا  من 

 
دفقا  النقدية وكللا بع  اليراحا  لا  الصلة حو  القوائم المالية تويمال  إدرا  معلوما  منفصلة لعمليا  التأمين في القوائم للمركز المالي والدل  والدل  الشام  وال

 معلوما  إرافية تكميلية وفقا  لما تنص اليه الثئحة و ليا  المعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ب(
 

م وتقديرا  وافترارا  تنالر في تطبيق الايااا  المحاابية ومبالغ الموجودا  والمطلوبا  الماجلة في تاريا ك  ايتطلب إاداد القوائم المالية من الدارة ورع أحك
 تقرير، وكللا الملصصا  والتايرا  في القيمة العادلة الناتجة ان للا ومبالغ الدل  والمصاريف الماجلة.

 
وفر للشركة من معرفة حو  األحداث والمعامث  الحالية و التي تقيم و تحدث بشك  ماتمر، فإن األحداث تبالرغم من أن تلا األحكام و التقديرا  تاتند إلى أفر  ما 

 الماتقبلية قد تندي إلى نتائج يترتب اليرا إدلا  تعديث  جوةرية الى المبالغ في التقرير.
 

اند تطبيق الايااا  المحاابية للمجمواة والمصادر الرئياية للتقديرا  غير المنكدة بما في للا  ةوفي ابي  إاداد ةل  القوائم المالية ، فإن األحكام الرامة التي أبدترا الدار
رغم للا، قام  الشركة بااتعرا  المصادر الرئياة . 2020ديامبر  31ايااا  ادارة الملاطر كان  نفس تلا المطبقة في القوائم المالية الانوية للانة المنترية في 

. لثطثع الى مزيد من التفاصي ؛ )19-اليقين التي تم الفصاح انرا في القوائم المالية الانوية األليرة الى للفية جائحة فيروس كورونا الماتجد )كوفيد لتقديرا  ادم
 مطلوبة في فترا  إاداد التقارير الماتقبلية.من ةل  القوائم المالية. ال تزا  الدارة ماتمرة في تقييم الموقف وإظرار أي تاييرا   22يرجى االطثع الى إيراح رقم 

 
 األحكام و التقديرا  التالية لرا التأالير األكبر الى المبالغ المالبتة في القوائم المالية.

 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

وجودا  المالية لا  لصائص ملاطر ائتمان ممااللة لتحري مدى تقيم الشركة اللمم المدينة التي تعتبر ةامة بحد لاترا واللمم المدينة المدرجة رمن مجمواة من الم
لفا  قيمترا جاريا ، ال يتم إدراجرا االنلفا  في قيمترا. إن اللمم المدينة التي تلرع للتقييم بشكٍ  فردي لتحري االنلفا  في قيمترا والتي تم أو ال يزا  إالبا  لاارة ان

تقييم يتطلب إصدار أحكام. وفي ابي  الوصو  إلى ةل  األحكام، تقرر الشركة بشك  مورواي إلا كان ةناا ما يد  الى في التقييم الشام  النلفا  القيمة. وةلا ال
الة الماتحقا  الاابقة احتمالية أنه ايكون من الصعب تحصي  ك  المبالغ الماتحقة حاب شروط التعاقد األصلية و تقيم لصائص ملاطر االئتمان آللة في الاتبار ح

 تي تعتبر منشرا  الى القدرة الى دفع جميع المبالغ الماتحقة وفقا  للشروط التعاقدية.وال
 

  مطلوبات عقود التأمين
كبدة وغير المبلغ ئية المتوقعة للمطالبا  المتبالنابة لعقود التأمين، يجب ورع تقديرا  لك  من التكلفة النرائية المتوقعة للمطالبا  المبلغ انرا في تاريا التقرير والتكلفة النرا

 انرا في تاريا التقرير.
 

بلغ انرا جزءا  جوةريا  من قد ياتار  التأكد من التكاليف النرائية للمطالبا  فترا  زمنية طويلة. وفي بع  والائق التأمين، قد تشك  المطالبا  المتكبدة وغير الم
كة في تقدير تكلفة المطالبا  المبلغ انرا والمطالبا  المتكبدة و غير المبلغ انرا ةو إاتلدام رالمطلوبا . ومن الجدير باللكر أن األالوب األاااي اللي إاتمدته الش

 منشرا  تاوية المطالبا  الاابقة للتنبن بالتوجرا  الماتقبلية لتاوية المطالبا .
 

لرامة وأنواع المطالبا .  واادة ما يتم التعام  مع المطالبا  الكبيرة ايتم تحلي  تاريا تطور المطالبا  حاب انة االكتتاب، انة الحادث، و أيرا  حاب قطااا  األاما  
ا ةو متوقع أنه اتنو  إليه بشك  منفص ، اواء  بالحتياط لرا حاب القيمة االامية لتقديرا  لبراء تاوية اللاائر أو ان طريق إاداد توقعا  منفصلة بشأنرا لبيان م

 المطالبة في الماتقب .
 

لتي تنطوي ، ال يتم ورع إفترارا  صريحة بشأن ناب ترلم المطالبا  الماتقبلية أو ناب اللاارة للمطالبا . و بدال  من للا، تُاتلدم االفترارا  ا في أغلب الحاال
ة ادم تطبيق المنشرا  الاابقة في الماتقب ، اليرا البيانا  التاريلية لتطور المطالبا  والتي تاتند التوقعا  إليرا. تتم االاتعانة بأحكام نواية إرافية لتقدير مدى إمكاني

لظروف القتصادية وماتوى )الى ابي  المالا ، اكس الوقائع المنفردة غير المتكررة أو التايرا  اللارجية أو أي اوام  ألرى مال  مي  الجمرور لتقديم المطالبا  وا
داللية مال  المزيج المكون للمحفظة وأحكام وشروط والائق التأمين وإجراءا  التعام  مع ترلم المطالبا  والقرارا  والتشريعا  القرائية، بالرافة إلى اوام  

 ع العوام  غير المنكدة المتعلقة بللا.المطالبا " من أج  تحديد التكلفة النرائية التقديرية للمطالبا  التي تعر  النتيجة المرجحة من بين ادة نتائج محتملة، مع مراااة جمي
 

 لا يقوم إكتواريو الشركة بإاتلدام ادة أااليب فنية لتقديم تقييم ماتق  و مراجعة دقيقة لتقديرا  الشركة.لبالرافة إلى 
 

 تلرع تقديرا  المطالبا  الاابقة لمراجعة و إاادة تقييم ماتمرة مع تطور المطالبا .
 

ر أن يتم دفع جميع ةل  المطالبا  بالكام  في غرون اام واحد من تاريا االبثغ. يتم يال يتم لصم مطلوبا  اقود التأمين ان القيمة الزمنية للنقود حيث يتوقع بشك  كب
 إلااء إالبا  المطلوبا  اند انتراء اللتزام بدفع المطالبة أو الوفاء به أو إلاائه.

 



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني للتأمين العربي الدرع شركة
 

 المراجعة غير الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي لفترة
 
 

16 
 

 

 انخفاض قيم األدوات المالية
القيمة العادلة نابة إلى تكلفترا. وةلا يتطلب إصدار أحكام. و في ابي  الوصو  إلى ةل  األحكام، تنلف  قيمة األدوا  المالية اندما يتقرر وجود انحدار كبير أو مطو  في 

 يتم النظر في تقلب الاعر الطبيعي للارم، الورع المالي للماتالمر به شامث التدفقا  المالية و القطاع و حالته التقنية و تطور .
 

 التغيرات في العمليات الموسمية ج(
 

 ايرا  موامية قد تنالر الى امليا  التأمين في الشركة.ال توجد ت
 
 التقارير القطاعية  د(
 

جارافي"  ااايا  من الشركة بحيث يشترا في تقديم منتجا  أو لدما  معينة )قطاع أاما " أو تقديم منتجا  أو لدما  في بيئة اقتصادية معينة )قطاعيعتبر القطاع جزء  أ
 ويلرع لملاطر واوائد تلتلف ان نظيرترا في القطااا  األلرى.

 
التقارير الداللية إلى المانو  الرئياي ان اتلال القرارا  التشايلية. يعد مجلس الدارة المانو  يتم رفع التقارير ان القطااا  التشايلية الى نحو يتفق مع آلية رفع 

 ي ان اتلال القرارا  التشايلية وكللا ان توزيع الموارد وتقييم أداء القطااا  التشايلية.الرئيا
 
 

 النقد وما في حكمه  -6

 
 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

  

  مراجعة  
 2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 

   

   عمليات التأمين
   

 73,386 75,108 أرصدة لدى البنوا ونقد في الصندو 
 285,117 266,035 تاريا االاتحوال أشرر من 3ودائع تاتحق لث  

 358,503 341,143 المجموع
   

 
 

   عمليات المساهمين
   

 5,933 5,852 أرصدة لدى البنوا ونقد في الصندو 
 153,309 133,000 أشرر من تاريا االاتحوال 3ودائع تاتحق لث  

 159,242 38,8521 المجموع
   

 
 

   األرصدة المجمعة
   

 79,319 80,960 أرصدة لدى البنوا ونقد في الصندو 
 438,426 399,035 أشرر من تاريا االاتحوال 3ودائع تاتحق لث  

 517,745 479,995 المجموع
   

 
اندرد آند والودائع البنكية في البنوا المحلية لا  التصنيف االئتماني الاليم المعتمدة من قب  البنا المركزي الاعودي بموجب منرجية التصنيف اتتودع جميع األرصدة 

 ".%1.03:  2020مارس  31) 2021 مارس 31انويا في  %1.24مودي. تحص  امولة الى الودائع بعد   بورز و
 
 

 الوديعة النظامية -7
 

ال يمكن  ااب. –" في حااب وديعة لدى البنا الاعودي البريطاني  30,000: 2020ديامبر  31) 30,000تحتفظ الشركة بوديعة قيمترا إمتالاال  لثئحة نظام التأمين، 
 الى أي اموال  من ةل  الوديعة.احب ةل  الوديعة دون موافقة ااما، كما أن الشركة ال تحص  

 
" وقد تم الفصاح انرا بوصفرا شدل  ماتحق من وديعة نظاميةش والعمولة 3,002: 2020ديامبر  31) 3,022 2021 مارس 31الوديعة في تبلغ الفائدة الماتحقة الى 

 ش.الاعودي مركزيال البنا المناظرة الواردة في االلتزاما  بوصفرا شإيرادا  اموال  ماتحقة الدفع إلى
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 بالصافي -معيدي التأمين  أقساط ومبالغ مستحقة من  -8
 

 تتكون اللمم المدينة من المبالغ الماتحقة من الجرا  التالية:
  مراجعة  
 2020ديسمبر  31 2021 مارس 31 

   

   ذات عالقة أطراف ليست
   

 27,939 38,554 حاملو والائق التأمين
 43,173 34,355 ءواطاء ووكث

 5,886 10,679 لمم مدينة من معيدي التأمين

 76,998 ,58883 إجمالي -أقااط ومبالغ ماتحقة من معيدي التأمين 
 "6,860) "9,290) ملصص لمم مدينة مشكوا في تحصيلرا

 70,138 74,298 بالصافي -ن أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمي
   

 

   أطراف ذات العالقة
   

 8,022 81,288 حاملو والائق التأمين
 "1,500) "2,570) ملصص لمم مدينة مشكوا في تحصيلرا

 6,522 78,718 بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
   

 
   صص المجمعالحركة في المخ

   

 7,120 8,360 الرصيد في بداية الانة
 1,240 3,500 مجنب / )معكوس"

 8,360 11,860 الرصيد في نهاية الفترة
   

 
 
 



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني للتأمين العربي الدرع شركة
 

 المراجعة غير الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي لفترة
 
 

18 
 

 

 االستثمارات    -9
 

 :  ال شيء".  2020ديامبر  31) 2021 مارس  31ال توجد ااتالمارا  لعمليا  التأمين في 
 

 جميع االاتالمارا  المبينة أدنا  ةي لعمليا  المااةمين.
 
 

  مراجعة   
 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 ف أرصدة االستثماراتتصني

    

 246,555 ,487226 280,243 متاحة للبيع

 246,555 226,487 280,243 مجموع االستثمارات
    

 
  مراجعة   

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 الحركة في اإلستثمارات
    

 229,148 229,148 248,981 ااتالمارا  بالتكلفة
 4,986 4,986 "2,426)  أرباح / )لاائر" غير محققة متراكمة

 234,134 234,134 246,555 مجموع الرصيد في البداية

    
 115,000 0 005,75 مشتريا  بالتكلفة
 "95,167) "1,917) "31,083)  ااتبعادا  بالتكلفة

 19,833 (,9171) 26,417 صافي التغير بالتكلفة

    
 358 "5,730) 9,031 صافي التاير في القيمة العادلة لثاتالمارا 

 "7,770) 0 ",7601) صافي المبالغ المحققة والمحولة لقائمة الدل 

 (7,412) (05,73) 7,271 صافي التغير في األرباح غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات

    
 248,981 227,231 275,398 ااتالمارا  بالتكلفة

 "2,426) "744) 4,845 أرباح / )لاائر" غير محققة متراكمة

 246,555 226,487 243,280 نهايةمجموع الرصيد في ال
    

 
  مراجعة     

 لفترة الثالثة   محولة لقائمة الدخل أرباح / )خسائر( محققة و
 إلىأشهر 

 2021مارس  31

 لفترة الثالثة
 أشهر إلى

 2020مارس  31

للفترة منذ بداية السنة 
 وحتى

 2020ديسمبر  31
      

 102,937 1,917 32,843   اوائد من بيع ااتالمارا 
 ",16795) "1,917) "331,08)   تكاليف ااتالمارا  مبيعة

 7,770 0 1,760   محققة أرباح 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -10
 

 تحديد القيمة العادلة
ااتثمه من بيع أص  أو دفعه لتحوي  التزام في معاملة نظامية بين مشاركين في الاو  لوي دراية ولديرم الرغبة في للا في  تمال  القيمة العادلة الاعر اللي اوف يتم

 تاريا القياس.
 

م املياترا بشك  جوةري أو حجيُاتمد تعريف القيمة العادلة من فررية أن المنشأة قادرة الى االاتمرار كمنشأة ااملة بدون وجود أي نية أو ررورة لتصفيترا أو تقليص 
 إتمام معامثترا بناء  الى شروط غير مرغوبة ومن فررية أن المعاملة يتم تنفيلةا إما:

 في او  أاااية متاحة للموجودا  أو المطلوبا . -
 في أفر  األاوا  األلرى المتاحة للموجودا  أو المطلوبا  في حا  ادم وجود او  أاااية. -
 

إاتلدام اعر امولة لألدوا  المالية الى اعر الاو  المدر  المتاح.  تقدر القيمة العادلة للبنود التي تترمن امولة بناء الى التدفقا  المالية الملفرة ي تقاس القيمة العادلة
 يتماشى مع أدوا  لا  شروط و ملاطر ممااللة.

 
ى القيمة الاوقية ألدوا  مالية شبيرة، و إلا لم ياتطع تحديد للا يتم إاتلدام ادة تقنيا  ألرى و إلا لم يتواجد او  نشط لألدوا  المالية تقاس القيمة العادلة بالرجوع إل

 تقدير القيم.للتقييم. يتم ااتلدام افترارا  مبنية الى بيانا  قابلة للمثحظة في الاو  حين توافرةا و إلا لم تتواجد يتم الاتماد الى األحكام ل
 

 لةالتسلسل الهرمي للقيمة العاد
 تاتلدم الشركة التالا  الررمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوا  المالية والفصاح انرا:

 
 أاعار متداولة في أاوا  مالية نشطة ألدوا  مشابرة أو ممااللة يمكن للمنشأة الوصو  إليرا في تاريا القياس. : 1الماتوى 
ودا  ومطلوبا  ممااللة أو طر  تقييم ألرى يتم تحديد كافة مدلثترا الرامة وفق بيانا  قابلة للمثحظة في أاعار متداولة في أاوا  مالية نشطة لموج : 2الماتوى 

 الاو .
 طر  تقييم ال تاتند أي من مدلثترا الرامة الى بيانا  قابلة للمثحظة في الاو . : 3الماتوى 

 
 الي ال تلتلف بشك  كبير ان قيمرا الدفترية المدرجة في القوائم المالية.إن القيم العادلة لألدوا  المالية المدرجة في قائمة المركز الم

 
 القيم الدفترية و القيمة العادلة

ية المقااة العادلة بالنابة لألدوا  الماليورح الجدو  التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودا  والمطلوبا  المالية، بما في للا ماتوياترا في التالا  الررمي للقيمة 
ان  القيمة الدفترية تمال  تقريبا  معقوال  للقيمة بالقيمة العادلة.  وال يشتم  الجدو  الى معلوما  القيمة العادلة للموجودا  والمطلوبا  المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إلا ك

 العادلة.
 

 :  ال شيء".  2020ديامبر  31) 2021 مارس 31ال توجد أدوا  مالية يتم قياارا بالقيمة العادلة لعمليا  التأمين في 
 

 تمال  االاتالمارا  المتاحة للبيع األدوا  المالية الوحيدة التي يتم قياارا بالقيمة العادلة لعمليا  المااةمين.

 
 القيمة الدفترية 3المستوى  2المستوى  1المستوى  االستثمارات المتاحة للبيع

     

 148,451 0 451,814 0 ديق االاتالمارصنا
 117,096 0 117,096 0 صكوا

 ,69614 1,923 0 7312,7 أارم

 243,280 1,923 547,265 12,773 2021مارس  31المجموع في 
     

 
 

 110,771 0 771,110 0 صناديق االاتالمار
 103,096 0 103,096 0 صكوا

 12,621 1,923 0 10,698 أارم

 226,488 ,9231 213,867 10,698 2020 مارس 31المجموع في 
     

 
 

 114,868 0 114,868 0 صناديق ااتالمار
 117,346 0 117,346 0 صكوا

 ,34114 1,923 0 ,41812 أارم

 246,555 1,923 232,214 12,418 مراجعة -2020ديسمبر  31المجموع في 
     

 
 

 :  ال شيء". 2020ديامبر  31)الانة المنترية في  2021 مارس 31 في فترة الالثالة أشرر المنتريةبين الماتويا  لث   إاادة تصنيفأو  لم يكن ةناا أي تحويث 
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 قياس القيمة العادلة للفئات فوق المستوى
  الى أااس األاعار المتداولة في الاو . 1يتم تقييم صناديق االاتالمار المدرجة رمن الماتوى 
 الى أااس أاعار الواطاء. 2ة للصكوا المدرجة رمن الماتوى يتم تحديد القيم العادل 
  حصة الشركة في شركة نجم للدما  التأمين )شنجمش"، وةي شركة تقدم لدما  التأمين الى  3يمال  االاتالمار في األارم غير المتداولة والمدرجة رمن الماتوى

كة بين شركا  التأمين التي تمارس نشاط التأمين الى المركبا . تظرر القيمة الدفترية في الوق  المركبا  في المملكة العربية الاعودية.  نجم مملوكة ملكية مشتر
 الراةن بالتكلفة التاريلية. يتم فحص وتحلي  القوائم المالية الانوية لتقييم ما إلا كان ةناا ررورة لتكوين ملصص النلفا  القيمة.

 
 .9  تناة بالقيمة العادلة في اليراح رقماالاتالمارا  المتاحة للبيع والمق تحالي تظرر 

 

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة -11
 

    

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
    

    2021 مارس 31لفترة الثالثة أشهر إلى 
    

 118,921 "71,532) 190,453 الرصيد في بداية الفترة
 151,703 "107,158) 258,861 كتتبة لث  الفترةأقااط م

 "81,425) ,18753 "134,612) أقااط مكتابة لث  الفترة

 189,199 (125,503) 314,702 الرصيد في نهاية الفترة
 70,278 (53,971) ,249124 التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
 
 
 

    

     2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر إلى 
    

 939130, "36,440) 167,379 الرصيد في بداية الفترة
 146,504 ",261111) 257,765 أقااط مكتتبة لث  الفترة

 "88,983) 44,483 "133,466) أقااط مكتابة لث  الفترة

 ,460188 (103,218) 291,678 الرصيد في نهاية الفترة
 57,521 (66,778) 124,299 التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
 
 
 

    

    مراجعة -2020ديسمبر  31للفترة منذ بداية السنة وحتى 
    

 130,939 "36,440) 167,379 الرصيد في بداية الانة
 336,993 "215,715) 552,708 أقااط مكتتبة لث  الانة
 "349,011) 180,623 "4529,63) أقااط مكتابة لث  الانة

 118,921 (71,532) 190,453 الرصيد في نهاية السنة
 (12,018) (35,092) ,07423 التغيّر في األقساط غير المكتسبة
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 الفنية صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات -12
 

 مراجعة   
 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

    

 126,934 132,983 122,805 إجمالي مطالبا  تح  التاوية
 170,884 171,013 ,852173 وغير مبلغ انراإجمالي مطالبا  متكبدة 
 15,500 2,000 9,000 احتياطي اجز األقااط
 13,000 9,000 8,650 احتياطيا  فنية ألرى

 326,318 314,996 314,307 إجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 "96,840) "87,738) "90,391) ناقصا  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 "54,631) "69,633) "55,670) ناقصا  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 174,847 157,625 168,246 بالصافي –واالحتياطيات الفنية  المطالبات تحت التسوية
    

 
 

 الدخل وضريبة الزكاة مخصص -13
 

 ة الاعودية.   ملصص للزكاة ورريبة الدل  وفقا  لألنظمة المعمو  برا حاليا  في المملكة العربي تم إحتااب
 

لصصا  و بنود ألرى وفقا ألنظمة نشأ  الفرو  المنقتة و الدائمة بين النتائج المالية والنتائج اللارعة للرريبة المعدلة بصورة أاااية نتيجة لتعديث  االاترثا، الم
 يتم ورع ملصص لرا.رريبة الدل . ال تشك  الرريبة المنجلة الناشئة ان ةل  االلتثفا  قيمة جوةرية و لللا لم 

 
لربح المعد . تلرع حصة تُحاب الزكاة الى أااس الحصة المعدلة من حقو  المااةمين الاعوديين والتي تلرع لمبدأ الحد األدنى المااوي للحصة المتعلقة من صافي ا

 المااةمين األجانب لرريبة الدل  المحاوبة الى أااس الحصة المتعلقة من صافي الربح المعد .
 
 2020ديسمبر  31 2021 مارس 31 

   النسب الخاضعة للزكاة و ضريبة الدخل

 ٪94 ٪94 نابة المااةمين اللارعين للزكاة
 ٪6 ٪6 نابة المااةمين اللارعين لرريبة الدل 

 
 
    لتغير في حساب الزكاةا

 31,059   2019ديامبر  31الرصيد كما في 
 32111,   المجنب
 "5,897)   المدفوع

 36,483   مراجعة - 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
    

 
 36,483   مراجعة - 2020ديامبر  31الرصيد كما في 

 4033,   المجنب
 0   المدفوع

 39,886   1202 مارس  31 الرصيد كما في
    

 
 
 

    التغير في حساب ضريبة الدخل

 952   2019ديامبر  31الرصيد كما في 
 624   المجنب
 176   المدفوع

 1,752   مراجعة – 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
    

 
 1,752   مراجعة - 2020ديامبر  31الرصيد كما في 

 286   المجنب
 "163)   المدفوع

 1,875   2021مارس  31الرصيد كما في 
    

 
 

 
 
 



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني للتأمين العربي الدرع شركة
 

 المراجعة غير الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي لفترة
 
 

22 
 

 

 وضع الربوطات الزكوية والضريبية
 

 31و حتى  2009ديامبر  31و ان الانوا  المالية المنترية في  2008ديامبر  31فترة منل بداية التأايس و حتى قدم  الشركة إقراراترا الزكوية والرريبية ان ال
 . 2019ديامبر 

 

لزكاة ورريبة الدل  وتم النتراء منرا مع الريئة العامة للزكاة والدل  وتم دفع إلتزاما  ا 2014ديامبر  31تم  التاوية الى القرارا  المقدمة التي تاطي الفترا  إلى 
 الناتجة انرا بالكام . في إنتظار التاوية النرائية للربوطا  الزكوية والرريبية للانوا  المتبقية. 

 

 

 رأس المال -14
 

: 2020ديامبر  31ارم ) 30,000,000" مقام إلى 300,000: 2020ديامبر  31)  300,000يبلغ رأس ما  الشركة المّصرح به والمصدر والمدفوع بالكام  
 رياال  اعودية لك  ارم. 10ارم" بقيمة إامية قدرةا  30,000,000

 

دة ادد األارم من ان طريق منح حصة واحدة لك  الثالة أارم لزيا 400,000إلى  300,000، اقترح مجلس الدارة زيادة رأس ما  الشركة من 2021يناير  12في 
حملة األارم بالجمعية العامة وةل  الزيادة مشروطة بموافقة  ارم ان طريق راملة جزئية لألرباح المحتجزة واالحتياطي القانوني. 40,000,000إلى  30,000,000

 .2021المقرر اقدةا في اام 
 

 .2021أبري   08تم الحصو  الى موافقة البنا المركزي الاعودي بلصوص زيادة رأس الما  المقترح بتاريا 

 
 

 االحتياطي النظامي -15
 

٪ من صافي أرباح المااةمين )كما ةو معرف أدنا " إلى الحتياطي النظامي في نراية ك  انة مالية 20إمتالاال  لنظام التأمين التعاوني و الثئحة والنظام، يتم تحوي  ما نابته 
 دفوع .٪ من رأس الما  الم100حتى يص  رصيد  إلى 

 

 ة.اند إحتااب االحتياطي النظامي، يدر  صافي أرباح المااةمين بعد ملصص راوم الزكاة و رريبة الدل  وبدون أرباح الاتالمارا  غير المحقق
 

 االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع و لكن يمكن تحويله إلى مااةمة في رأس الما  لتموي  إصدار أارم مجانية.
 
 

 العائد للسهم الواحد -16
 

 ألارم المصدرة لث  الانة.يتم حااب العائد للارم الواحد بقامة صافي الربح )كما ةو معرف أدنا " الى المتواط المرجح لعدد ا
 

 ققة.اند إحتااب العائد للارم الواحد، يدر  صافي أرباح المااةمين بعد ملصص راوم الزكاة و رريبة الدل  وبدون أرباح الاتالمارا  غير المح
 

 نظرا  لعدم وجود أي تأاليرا  ملفرة، فإن العائد األاااي والعائد الملف  للارم الواحد ةو نفاه.
 
 

 إدارة رأس المال -17
 

أج  دام أاما  الشركة  تتمال  أةداف الشركة اند إدارة رأس الما  في االاتفادة القصوى من ةيك  وموارد رأس الما  ورمان الحفاظ الى معدال  رأامالية اليمة من
 القصوى للمااةمين و حاملي الوالائق.وتحقيق العوائد 

 

ما  الماجلة والمطلوبة يترمن منرج الشركة في إدارة رأس الما  إدارة الموجودا  والمطلوبا  والملاطر بطريقة متنااقة وتقييم حاال  العجز بين ماتويا  رأس ال
 في روء التايرا  في الظروف االقتصادية ولصائص الملاطر.بصفة منتظمة واتلال الجراءا  المناابة للتأالير الى مركز رأس الما  بالشركة 

 

كة بتعدي  مبالغ توزيعا  والمصدر الرئياي لرأس الما  اللي تاتلدمه الشركة ةو أموا  المااةمين.  من أج  الحفاظ الى ةيك  رأس الما  أو تعديله، فقد تقوم الشر
 األرباح المدفواة إلى المااةمين أو إصدار أارم جديدة.

 

صى من العوائد ألصحاب تدير إدارة الشركة رأس الما  لرمان ااتمراريترا و التزامرا بمتطلبا  الجرا  الرقابية لرأس الما  في أاوا  العم  و تحقيق الحد األق
 مبقاة و احتياطي القيمة العادلة لثاتالمارا .المصلحة. يتكون رأس ما  الشركة من حقو  تابعة للمااةمين و منرا رأس الما  المدفوع، الوديعة النظامية، األرباح ال

 

 تنص الثئحة الى احتااب ةامش المثءة المالية بناءا الى األالى من اآلتي:

   تحتاب بعد التعدي  بعوام  القبو  –100,000بحد أدنى صافي موجودا 

 حااب ةامش مثءة األقااط 

   حااب ةامش مثءة المطالبا 
 

.  477,619من المبالغ مجموارا  2021 مارس 31ة بجميع إحتياجا  رأس الما  المفرورة من اللار . يترح رأس الما  في قائمة المركز المالي في تلتزم الشرك
و احتياطي القيمة العادلة لثاتالمارا  و قيمترا  135,110، أرباح مبقاة و قيمترا 40,866، وديعة نظامية و قيمترا 300,000يتكون من رأس ما  مدفوع و قيمته 

، أرباح مبقاة و قيمترا 40,866وديعة نظامية و قيمترا  300,000و يتكون من رأس ما  مدفوع و قيمته  461,904: 2020ديامبر  31)مجموع في  1,643
 ".2,426(و قيمترا  لاارة القيمة العادلة من االاتالمارا احتياطي  123,464

 

 لبا  رأس الما  اللارجية لث  الفترة المالية المعنية.ويرى مجلس الدارة أن الشركة قد امتالل  بالكام  لجميع متط
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 المعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة   -18
 

 التعريفات و التفسيرات
 

تالمار والملاطر والترشيحا  تمال  األطراف لا  العثقة المااةمين، اواء  كانوا أفرادا  أو شركا ، وأاراء مجلس الدارة وأاراء لجان المراجعة والتنفيلية واالا
تي يماراون اليرا نفولا  فعاال . والمكافآ  و اكرتير مجلس الدارة وكبار المديرين التنفيليين والمنشآ  اللارعة للايطرة الكاملة )أو المشتركة" من تلا األطراف أو ال

 تعتبر العائث  التي لرا صلة مباشرة باألطراف أاث  أطرافا  لا  اثقة.
 

الالثالة أشرر  لفترةاألشلاص الاتة التالية أاماء مناصبرم ) 2021 مارس 31المنترية في  للفترةبكبار المديرين التنفيليين، في ايا  التعريف باألطراف لا  العثقة، قصد يُ 
 الثالة : 2020 مارس 31في  ةالالثالة أشرر المنتري لفترةن آلرين )أشلاص": الرئيس التنفيلي والمدير المالي وأربعة مديرين تنفيليي لماة: 2020 مارس 31في  ةالمنتري

 مديرين تنفيليين آلرين" ممن يتلقون أالى األجور والمكافآ .  
 

 2021 مارس 31نترية في الم الفترةتتم جميع المعامث  مع األطراف لا  العثقة الى أااس تجاري بح  ولم يتم تحديد أي حالة تعار  مصالح قائمة أو محتملة لث  
نرا. األرصدة الماتحقة . ال تشتم  المبالغ الماتحقة إلى أطراف لا  اثقة الى المبالغ الملصصة للمطالبا  تح  التاوية أو المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ا2020 و

لم تكن ةناا أي رمانا  مقدمة أو ماتلمة ان معامث  أو أرصدة مع أطراف إلى أطراف لا  اثقة أو منرا غير مرمونة وال يترتب اليرا فوائد ويتم تاويترا نقدا  و
 لا  اثقة.

 

أي انلفا   2021 مارس 31المنترية في  للفترةيجري تقييم إنلفا  القيمة من لث  درااة الورع المالي لك  طرف لي اثقة والاو  اللي يعم  به. لم تاج  الشركة 
 :  ال شيء".2020 مارس 31في  ةالالثالة أشرر المنتري لفترة)علق بالمبالغ الماتحقة من أطراف لا  اثقة قي قيمة اللمم المدينة فيما يت

 

 واالاتالمارا  واألجور والمكافآ  واقود التأمين الانوية. المعامث  مع األطراف لا  العثقة ةي في نطا  شراء المحفظة التأمينية واألاما  المتعلقة برا
 

 2020ديسمبر  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان للسنة المنتهية في 
 

فيما يتعلق بأتعاب مجلس الدارة و بدال  الحرور و تاديد نفقا  المجلس وأاراء لجان  2020 ديامبر 31في القوائم المالية للانة المنترية في  1,700تم تلصيص مبلغ 
 .2021مة اللي ايعقد في المراجعة والتنفيلية والاتالمار والملاطر والترشيحا  والمكافأ . ايتم طلب الموافقة الى دفع ةلا المبلغ في إجتماع الجمعية العا

 

 2020ديسمبر  31في سكرتير مجلس اإلدارة  مكافآت
 

، فيما يتعلق بأتعاب اكرتير مجلس الدارة. ايتم طلب الموافقة الى دفع ةلا المبلغ في إجتماع الجمعية 2020ديامبر  31للانة المنترية في  50تم تلصيص مبلغ قدر  
 .2021العامة اللي ايعقد في 

 

 2021 مارس 31في  المنتهيةالثالثة أشهر  فترةلفآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان مكا
 

" فيما 300 :2020 مارس 31أشرر المنترية في  ثالةالال)لفترة  2021 مارس 31أشرر المنترية في  الالثالةلفترة  الموجزة األولية المالية القوائمفي  548تم تلصيص مبلغ 
ايتم رصد  والمكافأ .يتعلق بأتعاب مجلس الدارة و بدال  الحرور و تاديد نفقا  المجلس وأاراء لجان المراجعة والتنفيلية والاتالمار والملاطر والترشيحا  

 .2022في  ، كما اوف يتم التقدم بطلب للموافقه الى دفعه2021ديامبر  31في  2021الملصص الكام  ان انة 
 

 2021 مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر  لفترةسكرتير مجلس اإلدارة  مكافآت
 

، " 12: 2020 مارس 31أشرر المنترية في  الالثالة)لفترة  2021 مارس 31في  المنترية أشرر الالثالةلفترة  الموجزة األولية المالية القوائمفي  15تم تلصيص مبلغ قدر  
في  ، كما اوف يتم التقدم بطلب للموافقه الى دفعه2021ديامبر  31في  2021ايتم رصد الملصص الكام  ان انة  فيما يتعلق بأتعاب اكرتير مجلس الدارة.

2022. 
 

 رواتب و بدالت كبار المديرين التنفيذيين 
 

 يرا  بما في للا ملصص مكافآ  نراية اللدمة.تشتم  الرواتب والبدال  الى جميع اناصر التعو
 

 رواتب وبدالت
 لفترة الثالثة أشهر إلى  

 2020 مارس 31 2021 مارس 31   
      

 2,104 2,002    مخصص ومدفوع لكبار المديرين التنفيذيين 
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 معامالت مع و أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة
 الىلفترة الثالثة أشهر   

 2020 مارس 31 2021 مارس 31   
      

      إجمالي األقساط المكتتبة من أطراف ذات عالقة
 202 231    المااةمون 
 18 24    لجان و اكرتير مجلس الدارة وكبار المديرين التنفيليين 
 167,577 180,570    المنشآ  اللارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال   

      

      األقساط المسندة المكتتبة إلى أطراف ذات عالقة
      

 30 38    المنشآ  اللارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال   
      

      العموالت من أطراف ذات عالقة
      

 6 8    المنشآ  اللارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال   
      

      إجمالي المطالبات المتكبدة من قبل أطراف ذات عالقة
 3 24    المااةمون 
 31,879 32,154    للارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال  المنشآ  ا 

      

 
 

 مراجعة   

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة
   

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 46 0 المااةمون 
 7,976 81,288 المنشآ  اللارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال   
 "1,500) "2,570) ملصص   

 6,522 ,71878 مجموع المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، بالصافي 
   

   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 9529,3 323 المنشآ  اللارعة للايطرة أو التي يمارس اليرا نفولا  فعاال   

 9529,3 323 مجموع المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
   

 
 

 لتقارير القطاعيةا -19
 

 ارير القطااية الى امليا  المااةمين والموجودا  والمطلوبا  المتعلقة برا.ال تطبق التق
 

 القطاعات الجغرافية: -عمليات التأمين 
 

 تعم  الشركة منل تأايارا بشك  أاااي في المملكة العربية الاعودية.
 

 القطاعات التشغيلية: -عمليات التأمين 
 

التقارير الداللية حو  مكونا  الشركة التي تتم مراجعترا بانتظام من قب  مجلس إدارة الشركة بصفته كمانو  رئياي ان اتلال يتم تحديد القطااا  التشايلية الى أااس 
 القرارا  التشايلية من أج  توزيع الموارد الى القطااا  وتقييم أدائرا.

 

 ادية.تتم المعامث  بين القطااا  التشايلية وفق ا للشروط واألحكام التجارية الع
 

 ويتم قياس اليرادا  من األطراف اللارجية المقدمة إلى مجلس الدارة بطريقة تتفق مع تلا الماتلدمة في قائمة الدل .
 

 .2020ديامبر  31لم تطرأ أي تاييرا  الى أااس تصنيف القطااا  أو قياس أرباح أو لاائر القطاع منل 
 

لتصنيف القطااا  في النقد وما في حكمه، والودائع قصيرة األج  لا  الدل  الالاب ، واألقااط والمبالغ الماتحقة من تتمال  الموجودا  غير المصنفة وغير اللارعة 
ا والموجودا  األلرى، والودائع طويلة األ -بالصافي، واالاتالمارا ، والمبالغ الماتحقة من أطراف لا  اثقة  -معيدي التأمين  ج  بالصافي، والمصاريف المدفواة مقدم 

بالصافي، والشررة، والودائع النظامية، والدل  الماتحق من الودائع  -بالصافي، والموجودا  غير الملمواة  -لا  الدل  الالاب ، والممتلكا  والمركبا  والمعدا  
 النظامية.

 

قة الدفع، والمصاريف الماتحقة والمطلوبا  األلرى، وأرصدة بينما تتمال  المطلوبا  غير المصنفة وغير اللارعة لتصنيف القطااا  في مطالبا  حاملي الوالائق ماتح
رقابية، ومكافآ  نراية معيدي التأمين ماتحقة الدفع، والمبالغ الماتحقة إلى أطراف لا  اثقة، واللمم الدائنة، وملصص رريبة االاتقطاع، وملصص راوم الجرة ال

تياطي ربح / )لاارة" القيمة العادلة من االاتالمارا ، والزكاة، ورريبة الدل ، واألرباح الموزاة ماتحقة اللدمة، وتوزيع فائ  ماتحق الدفع إلى حاملي الوالائق، واح
 الاعودي. البنا المركزيالدفع، وإيرادا  العموال  ماتحقة الدفع إلى 

 

ومراجعترا قبترا رامم يت، ولصلة  لا  ااااطلقشايلية رمن اصنفة إلى المانو  الرئياي ان اتلال القرارا  التلمر اغي  باولطلمودا  واجولمم الفصاح ان اال يت
 مركزيا .
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 31و 2021 مررارس 31الشرركة للقطااررا  المدرجررة فرري التقرارير اررن إجمررالي موجررودا  ومطلوبرا  الشررركة فرري  فيمرا يلرري المعلومررا  القطاايرة المقدمررة إلررى مجلررس إدارة
 وإجمالي إيراداترا ومصاريفرا وصافي إيراداترا للانوا  المنترية في للا التاريا: 2020ديامبر 

 
        

 القطاعات التشغيلية كما في 
 2021مارس  31

الممتلكات و  الطبي المركبات
 الحوادث

 الحماية 
 واالدخار 

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 125,503 0 125,503 328,1 66,975 0 50,396 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقااط غير المكتابة

 90,391 0 90,391 26,560 41,086 0 22,745 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 55,670 0 55,670 ,3155 7,855 0 42,500 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 2,496 0 2,496 356 861 0 1,279 مصاريف فائ  لاارة منجلة
 7,148 0 7,148 944 1,117 2,535 2,552 تكاليف اكتتاب منجلة

 3,524 0 3,524 0 0 3,524 0 مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية المنجلة
 0426, 0 6,042 407 3,115 0 2,520 رريبة ااتقطاع منجلة

 2,901 0 2,901 54 360 2,025 462 راوم الجرة الرقابية المنجلة

 293,675 0 293,675 41,768 121,369 8,084 122,454 مجموع الموجودات الموزعة
        

        موجودات غير موزعة:
 479,995 138,852 341,143     نقد وما في حكمه

 74,298 0 74,298     الصافيب –أقااط ومبالغ ماتحقة من معيدي التأمين 
 280,243 280,243 0     إاتالمارا 

 78,718 0 78,718     بالصافي –مبالغ ماتحقة من أطراف لا  اثقة 
 34,862 3,882 30,980     مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  ألرى

 2,619 0 6192,     بالصافي -ممتلكا  ومعدا  
 9,708 0 9,708     بالصافي -موجودا  غير ملمواة 

 46,794 46,794 0     الشررة
 30,000 30,000 0     وديعة نظامية

 3,022 3,022 0     دل  ماتحق من وديعة نظامية

 1,040,259 502,793 537,466     الموزعةغير  مجموع الموجودات

        

 ,934,3331 502,793 831,141     مجموع الموجودات

        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
 29,371 0 29,371 8,473 13,142 0 7,756 أرصدة معيدي تأمين ماتحقة الدفع

 314,702 0 314,702 10,811 76,753 135,012 92,126 إجمالي األقااط غير المكتابة
 ,55620 0 ,55620 1,786 9,030 0 9,839 اموال  إاادة تأمين غير مكتابة

 122,805 0 122,805 28,099 49,725 6,127 38,854 إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 173,852 0 173,852 6255, 9,727 ,50073 85,000 إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 9,000 0 9,000 0 0 7,000 2,000 احتياطي اجز األقااط
 8,650 0 ,6508 100 1,050 3,000 4,500 احتياطيا  فنية ألرى

 679,035 0 679,035 54,894 27459,1 224,639 240,075 مجموع المطلوبات الموزعة
        

        مطلوبات غير موزعة:
 55,862 8512, 53,011     مصاريف ماتحقة ومطلوبا  ألرى

 323 0 323     مبالغ ماتحقة إلى أطراف لا  اثقة
 ,28542 0 ,52842     لمم دائنة

 12,042 0 12,042     ملصص رريبة االاتقطاع
 3,959 0 3,959     ملصص راوم الجرة الرقابية

 8,636 0 8,636      مكافآ  نراية اللدمة
 5,945 0 5,945     توزيع فائ  ماتحق الدفع إلى حاملي الوالائق

 ,88639 8639,8 0     الزكاة
 1,875 1,875 0     رريبة الدل 

 3,022 3,022 0     الاعودي البنا المركزيإيرادا  اموال  ماتحقة الدفع إلى 

 174,078 47,634 126,444     مجموع المطلوبات غير الموزعة

        

 853,113 47,634 805,479     جموع المطلوباتم
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 – 2020ديسمبر  31القطاعات التشغيلية كما في 
 مراجعة 

الممتلكات و  الطبي المركبات
 الحوادث

 الحماية 
 واالدخار 

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 71,532 0 71,532 5,593 16,859 0 49,080 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقااط غير المكتابة

 96,840 0 6,8409 224,03 43,494 0 23,122 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 54,631 0 54,631 6,045 ,9877 0 40,599 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 7,032 0 7,032 560 974 743,1 2,324 تكاليف اكتتاب منجلة
 1,842 0 1,842 0 0 1,842 0 مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية المنجلة

 3,493 0 3,493 280 759 0 2,454 رريبة ااتقطاع منجلة
 1,764 0 1,764 31 88 1,229 416 راوم الجرة الرقابية المنجلة

 237,134 0 237,134 42,733 70,161 6,245 117,995 مجموع الموجودات الموزعة

        

        موجودات غير موزعة:
 517,745 159,242 358,503     نقد وما في حكمه

 70,138 0 70,138     بالصافي –أقااط ومبالغ ماتحقة من معيدي التأمين 
 246,555 246,555 0     إاتالمارا 

 6,522 0 6,522     بالصافي –مبالغ ماتحقة من أطراف لا  اثقة 
 37,623 9,097 28,526     مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  ألرى

 3,049 0 3,049     بالصافي -ممتلكا  ومعدا  
 10,003 0 10,003     بالصافي -موجودا  غير ملمواة 

 46,794 46,794 0     الشررة
 30,000 0,0003 0     وديعة نظامية

 3,002 3,002 0     دل  ماتحق من وديعة نظامية

 971,431 494,690 476,741     الموزعةغير مجموع الموجودات 

        

 1,208,565 494,690 713,875     مجموع الموجودات
        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
 18,826 0 18,826 2,654 2,284 0 13,888 أرصدة معيدي تأمين ماتحقة الدفع

 190,453 0 190,453 6,181 19,367 ,95481 82,951 إجمالي األقااط غير المكتابة
 14,148 0 14,148 1,061 3,676 0 9,411 اموال  إاادة تأمين غير مكتابة

 126,934 0 126,934 31,862 52,200 3,040 39,832 إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 170,884 0 170,884 6,375 9,809 73,500 1,2008 إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 15,500 0 15,500 0 0 025,21 2503, احتياطي اجز األقااط
 13,000 0 13,000 980 1,290 3,880 6,850 احتياطيا  فنية ألرى

 549,745 0 549,745 49,113 88,626 174,624 237,382 لمطلوبات الموزعةمجموع ا

        

        مطلوبات غير موزعة:
 59,738 2,958 56,780     مصاريف ماتحقة ومطلوبا  ألرى
 29,395 0 29,395     قةمبالغ ماتحقة إلى أطراف لا  اث

 41,554 0 41,554     لمم دائنة
 9,561 0 9,561     ملصص رريبة االاتقطاع

 2,944 0 2,944     ملصص راوم الجرة الرقابية
 7,917 0 7,917      مكافآ  نراية اللدمة

 4,570 0 4,570     الدفع إلى حاملي الوالائقتوزيع فائ  ماتحق 
 36,483 36,483 0     الزكاة

 1,752 1,752 0     رريبة الدل 
 3,002 3,002 0     الاعودي البنا المركزيإيرادا  اموال  ماتحقة الدفع إلى 

 196,916 44,195 2,72115     مجموع المطلوبات غير الموزعة

        

 746,661 44,195 702,466     مجموع المطلوبات
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  القطاعات التشغيلية
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الطبي المركبات
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين اية واالدخارالحم

      

      اإليرادات
      إجمالي األقااط المكتتبة:

 25,342 0 240 3,399 21,703 األفراد 

 4,458 0 508 1,243 2,707 منشآ  متناةية الصار 

 12,138 0 6,754 749 4,635 منشآ  صايرة 

 2,928 0 898 80 1,950 منشآ  متواطة 

 213,995 11,209 75,626 107,514 19,646 منشآ  كبيرة 

 258,861 ,20911 02684, 112,985 50,641 المجموع -إجمالي األقااط المكتتبة 

 "11,000) "84) "5,870) 0 "5,046) محلي –أقااط ماندة 
 "94,875) "7,909) "66,969) 0 "19,997) أجنبي –أقااط ماندة 

 "1,283) "207) "518) 0 "558) مصاريف فائ  اللاارة

 151,703 3,009 0,6691 112,985 25,040 صافي األقساط المكتتبة

 "124,249) "4,629) "57,386) "53,058) "9,176) التايرا  في إجمالي األقااط غير المكتابة
 153,97 2,539 50,116 0 1,316 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقااط غير المكتابة

 81,425 919 3,399 ,92759 17,180 صافي األقساط المكتسبة

 10,446 1,098 4,763 0 4,585 اموال  إاادة التأمين
 6,497 0 0 2,645 3,852 دل  اكتتاب آلر

 98,368 2,017 8,162 62,572 617,25 مجموع اإليرادات
      

      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 "90,691) "4,328) "506) "53,632) "32,225) إجمالي المطالبا  المدفواة
 22,543 3,141 426 0 18,976 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (68,148) (1,187) (80) (53,632) (249,13) صافي المطالبات المدفوعة

 4,129 3,763 2,476 "3,087) 977 التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 "6,449) "3,664) "2,408) 0 "377) تأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاويةالتايرا  في حصة معيدي ال

 ",9682) 750 28 0 "3,800) التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا
 1,039 "730) "133) 0 1,902 بدة وغير المبلغ انراالتايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتك

 (72,397) (1,068) (63) (56,719) (14,547) صافي المطالبات المتكبدة

 6,500 0 0 5,250 1,250 احتياطي اجز األقااط
 4,350 880 402 880 2,350 احتياطيا  فنية ألرى

 "3,308) "585) "440) "1,178) "1,105) تكاليف اكتتاب
 "1,628) 0 0 "1,562) "66) مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية

 "1,787) "279) "551) 0 "957) رريبة االاتقطاع
 "1,232) "32) "119) "899) "182) جرة الرقابيةراوم ال

 "850) "28) "328) "343) "151) مصاريف اكتتاب ألرى

 (352,70) (1,112) (1,261) (54,571) (13,408) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
      

 28,016 905 6,901 8,001 12,209 االكتتابصافي دخل 
      

      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
 "3,500) "349) "174) "2,947) "30) )ملصص" / اكس ديون مشكوا في تحصيلرا

 ",65310) "521) "2,108) "4,743) "3,281) مصاريف امومية وإدارية
 "1,150) "56) "228) "512) "354) ااترثا وإطفاء

 1,032 50 204 459 319 إيرادا  اموال  الى الودائع

 (14,271) (876) (2,306) (7,743) (3,346) يف( العمليات األخرىمجموع إيرادات / )مصار
      

 13,745 29 4,595 258 8,863 من عمليات التأمينصافي الفائض 

 "12,372) "26) "4,136) "232) "7,978) تاطية المااةمين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المااةمين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تغطية المساهمين للعجز / 
 تحويل الفائض إلى المساهمين

885 26 459 3 1,373 
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  القطاعات التشغيلية
 2020مارس  31تهية في لفترة الثالثة أشهر المن

 الطبي المركبات
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقااط المكتتبة:

 00129 0 969 3,217 24,914 األفراد, 

 1,514 0 64 1,353 97 منشآ  متناةية الصار 

 3,625 0 686 2,022 917 منشآ  صايرة 

 3,012 0 839 857 1,316 منشآ  متواطة 

 220,514 24,641 68,077 104,891 22,905 منشآ  كبيرة 

 257,765 24,641 70,635 112,340 50,149 المجموع -إجمالي األقااط المكتتبة 
 ",4329) 88 "4,384) 0 "4,947) محلي –أقااط ماندة 
 "101,482) "21,414) "55,143) 0 "24,925) أجنبي –أقااط ماندة 

 "536) 0 "312) 0 "224) مصاريف فائ  اللاارة

 146,504 3,315 10,796 112,340 20,053 صافي األقساط المكتتبة

 "124,299) "12,435) "45,257) "36,546) "30,061) التايرا  في إجمالي األقااط غير المكتابة
 66,778 10,364 38,543 0 17,871 تأمين من إجمالي األقااط غير المكتابةالتايرا  في حصة معيدي ال

 88,983 1,244 4,082 75,794 7,863 صافي األقساط المكتسبة

 8,221 ,2222 3,698 0 2,301 اموال  إاادة التأمين
 4,350 0 0 1,640 2,710 تتاب آلردل  اك

 101,554 3,466 7,780 77,434 87412, مجموع اإليرادات

      
      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 "89,974) "5,413) "322) "73,498) "10,741) إجمالي المطالبا  المدفواة
 11,797 5,077 292 0 6,428 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (78,177) (336) (30) (73,498) (4,313) صافي المطالبات المدفوعة

 8,071 1,833 "203) 47,04 "603) التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 "1,566) "1,828) "1) 0 263 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية

 7,312 100 "99) 111 7,200 التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا
 "3,617) "70) 53 0 "3,600) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 (67,977) (301) (280) (66,343) (1,053) صافي المطالبات المتكبدة

 "4,333) "1,151) "676) "1,762) "744) تكاليف اكتتاب
 "1,938) 0 0 "1,870) "68) مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية

 "1,597) "549) "686) 0 "362) رريبة االاتقطاع
 "1,387) "61) "113) "1,137) "76) راوم الجرة الرقابية

 "1,489) "163) "135) "221) "970) مصاريف اكتتاب ألرى

 (78,721) (2,225) (1,890) (71,333)  (3,273) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

      

 22,833 1,241 5,890 6,101 9,601 االكتتابصافي دخل 

      
      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى

 "3,505) "321) "666) "1,990) "528) )ملصص" / اكس ديون مشكوا في تحصيلرا
 "13,097) "1,310) "3,274) "3,929) "4,584) مصاريف امومية وإدارية

 "500) "50) "125) "150) "175) ااترثا وإطفاء
 1,236 123 310 371 432 إيرادا  اموال  الى الودائع

 (15,866) (1,558) (3,755) (5,698) (4,855) مجموع إيرادات / )مصاريف( العمليات األخرى

      

 6,967 (317) 2,135 403 4,746 من عمليات التأمينصافي الفائض 

 "6,270) 285 "1,921) "363) "4,271) تاطية المااةمين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المااةمين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تغطية المساهمين للعجز / 
 فائض إلى المساهمينتحويل ال

475 04 214 (32) 697 
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة -20     
 

 ، كان  ةناا لطابا  رمان قائمة لصالح ادة ماتفيدين كما يلي: 2021 مارس 31كما في 
  

 2021مارس  31
 مراجعة 

 2020ديسمبر  31
   

 1,000 1,000 مقدمو لدما  طبية
 1,819 119 طلب تقديم ارو  -واليقة تأمين طبي للمجمواا  

 1,764 1,327 التزاما  رأامالية بشراء أنظمة وبرمجيا 

 4,583 2,446 المجموع
   

 
 تلرع الشركة إلى إجراءا  قرائية في ايا  العم  العادي.

 

 ، لم يترتب الى الشركة أي تعردا  أو التزاما  محتملة أو إجراءا  أو نزااا  قانونية لا  طبيعة جوةرية. 2021 مارس 31كما في 
 
 

 ECشراء المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها والموجودات والمطلوبات لشركة الدرع العربي للتأمين  -21

 
بمقاب  شراء تم  الموافقة اليه  2009يناير  1إاتبارا  من تاريا  ECم الاتحوال الى المحفظة التأمينية واألاما  المتعلقة برا واللاصة بشركة الدرع العربي للتأمين ت

 .49,100نجم انرا قيمة شررة مقدارةا  البنا المركزي الاعوديمن قب  
 

وفقا  للقوائم المالية المراجعة لشركة الدرع العربي  20,826بقيمة دفترية قدرةا  ECا  والمطلوبا  لشركة الدرع العربي للتأمين وتم الاتحوال أيرا  الى كافة الموجود
 .2008ديامبر  31كما في  ECللتأمين 

 
 .69,926ا ان قيمة الشررة وصافي الموجودا  الماتحول الير ECيبلغ إجمالي المبلغ الماتحق لشركة الدرع العربي للتأمين 

 
. ةلا بدور  أدى إلى إنلفا  المبلغ 46,794لتصبح  2,306، تم تلفي  قيمة الشررة بمبلغ مقدار  2015ديامبر  31وفقا  لمعايير متعلقة بأرباح الشركة حتى تاريا 
 أي مبالغ ألرى ماتحقة.، حيث تم دفعه بالكام  وال يوجد 67,619إلى  69,926من  ECالجمالي الماتحق لشركة الدرع العربي للتأمين 

 
رة وللص  انوي ا إلى تطبيق نرج القيم العادلة ملصوما منرا تكاليف البيع لتحديد القيم المعقولة، بناء الى التقييم، ال تعد الشررة منلفأجر  الشركة تقييم النلفا  القيمة 

 القيمة.
 
 

  (19-يدفيروس كورونا المستجد )كوفتأثير   - 22

 

ا النتشار  الاريع في كافة أنحاء العالم. وقد أالر 19-الن  منظمة الصحة العالمية ان تفشي فيروس كورونا الماتجد )كوفيد، أ2020مارس  11في  " بااتبار  جائحة نظر 
ا الى منطقة مجلس التعاون اللليجي بما في للا المملكة العربية الاعودية. واتلل  الحكوما  في جميع أنحاء العالم لطوا  الحتواء انتشار الفيروس. وقام   التفشي أير 

 نحاء البثد.المملكة العربية الاعودية الى وجه اللصوص بإغث  الحدود وأصدر  إرشادا  للتبااد االجتمااي وفرر  امليا  إغث  وحظر تجو  في كافة أ
 

واألقاليم األلرى التي تعم  فيرا الشركة وما يترتب الى للا من  " في دو  مجلس التعاون اللليجي19-وفي معر  االاتجابة النتشار فيروس كورونا الماتجد )كوفيد
  الالة من الجراءا  تعط  لألنشطة االجتمااية واالقتصادية في تلا األاوا ، قام  إدارة الشركة بتقييم آالار ةلا الفيروس بشك  ااتباقي الى املياترا واتلل

 والعمليا  االاتباقية والوقائية لرمان ما يلي:
 

 فاظ الى صحة واثمة موظفيرا والمجتمع العام اللي تعم  فيه الشركة؛الح 

 .ااتمرارية أاما  الشركة في جميع أنحاء المملكة بشك  محمي و اليم 
 

مع أي تقدير، فإن التوقعا  " الى التأمين الطبي و تأمين المركبا  كما ةو مورح أدنا . وكما ةو الحا  19-يظرر التأالير الرئياي لجائحة فيروس كورونا الماتجد )كوفيد
علية ان تلا النتائج المتوقعة. واحتماليا  الحدوث تاتند إلى أحكام مرمة وتطور اريع للورع والشكوا المحيطة بمدة ومدى شدة الجائحة، وبالتالي، قد تلتلف النتائج الف

 ي إاادة تقييم ورعرا واألالر المرتبط برا بشك  منتظم.والواقع أن تأالر ةل  البيئة االقتصادية غير المنكد ةو تقديري واتاتمر الشركة ف
 

 احتياطات فنية طبية
 

ال يمكن تحملرا،  ااةم في تلفي  أي آالار إاتنادا  إلى تقييم الدارة، تعتقد الدارة ان القرار الحكومي لتحم  تكاليف العث  الطبي لكث  من المواطنين الاعوديين والوافدين 
  تجربة شرد  الشركة انلفارا  في المطالبا  الطبية المبلغ انرا )معظمرا مطالبا  العث  االلتياري واألمرا  غير المزمنة" مما أدى إلى انلفاأالناء فترة الغث ، 

ة. وقد نظر  الشركة في أالر ، تشرد الشركة زيادة في المطالبا  بما يتماشى مع توقعا  إدارة الشرك2020يونيو  21المطالبا . ورغم للا، ونتيجة لرفع الغث  منل 
 اللتبار كفاية المطلوبا . 2021 مارس 31الزيادة الحادة في المطالبا  في التقدير الحالي للتدفقا  النقدية التعاقدية لعقود التأمين الاارية في 
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 احتياطات فنية للمركبات
 

لجميع شركا  التأمين العاملة  2020مايو  08" )شالقرارش" بتاريا 189قرار رقم ) الاعودي ركزيالبنا الم"، أصدر 19-كوفيدااتجابة لجائحة فيروس كورونا الماتجد )
تأمين المركبا  القائمة لألفراد مدة  في المملكة العربية الاعودية. ومن رمن النقاط الملكورة برلا القرار، التعليما  الصادرة إلى شركا  التأمين بتمديد فترة اريان والائق

  رافة مدة شررين لفترة اريان الوالائق الجديدة لتأمين المركبا  لألفراد التي يتم شرانةا لث  الفترة من تاريا ةلا القرار ولمدة شرر.شررين وإ
 

مين المركبا  القائمة بمالابة تأ وناقش  الشركة مع اللبير األكتواري المعين، مجمواة متنواة من العوام  الداللية وااتنتج  إلى أن الشركة تعتبر تمديد شررين في والائق
 والائق تأمين جديدة و تاجي  احتياطي اجز األقااط التأمينية بناء الى المطالبا  المتوقعة   للشررين الرافيين.

 
ة، ولم يكن ةناا أي تأالير كبير شرر حاب الايااة المحاابية للشرك 14شبالنابة للوالائق الجديدة الصادرة حاب التعميم أاث ، يتم اكتااب القاط لث  فترة التاطية، 

 حيث لم يتم اكتتاب مبالغ اقااط كبيرة لث  مدة الشرر الواحد. 2021 مارس 31لفترة التمديد شرران في القاط المكتاب بتاريا 
 

 الموجودات المالية
 

ا وفق ا لايااترا المحاابية لتحديد ما إلا كان الى الموجودا  المالية للشركة )19 –لمواجرة أي تأاليرا  محتملة جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد ، أجر  الشركة تقييم 
ل  العوام  الى ةناا دلي  مورواي الى وجود انلفا  في قيمة أي موجود مالي أو مجمواة الموجودا  المالية. بالنابة للموجودا  المالية للديون، تشتم  ة

 ةللف ان الاداد أو التألر في الاداد، واحتما  دلو  الُمصدر أو المدين إلى الفثس أو إجراءا  إاادة تنظيم ماليالصعوبا  المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والت
مة ير أو طوي  األمد في القيألرى، وما إلى للا. في حالة األارم المصنفة رمن األارم المتاحة للبيع، قام  الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إلا كان ةناا انلفا  كب

 العادلة للموجودا  المالية أق  من تكلفترا.
 

. 2021 مارس 31لم يكن لرا أي آالار جوةرية الى نتائج الشركة للانة المنترية في  )19 –بناء  الى ةل  التقييما ، تعتقد الشركة أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد
 وتواص  إدارة الشركة مراقبة الورع ان كالب.

 
 

 نةأرقام المقار -23
 

   تم  إاادة تبويب بع  مبالغ وأرصدة الفترة الاابقة لتتفق مع ار  الفترة الحالية.
 
 

 اعتماد مجلس اإلدارة -24
 

 .2021  ابري 28من قب  مجلس الدارة في تاريا  القوائم المالية األولية الموجزةتم ااتماد 
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 معلومات إضافية -25
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع
عمليات  

 التأمين
عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

 517,745 159,242 358,503  479,995 138,852 341,143 نقد وما في حكمه
 70,138 0 70,138  74,298 0 29874, بالصافي -أقااط ومبالغ ماتحقة من معيدي التأمين 

 71,532 0 71,532  125,503 0 125,503 مالي األقااط غير المكتابةحصة معيدي التأمين من إج
 96,840 0 96,840  90,391 0 90,391 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية

 54,631 0 54,631  55,670 0 55,670 انرا حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ
 0 0 0  2,496 0 2,496 مصاريف فائ  لاارة منجلة

 7,032 0 7,032  7,148 0 7,148 تكاليف اكتتاب منجلة
 1,842 0 1,842  3,524 0 3,524 مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية المنجلة

 3,493 0 3,493  6,042 0 6,042 رريبة ااتقطاع منجلة
 1,764 0 1,764  2,901 0 2,901 راوم الجرة الرقابية المنجلة

 6,55524 246,555 0  280,243 280,243 0 ااتالمارا 
 0 11,409 "11,409)  0 25,662 "25,662) مبالغ ماتحقة من امليا  التأمين / المااةمين

 6,522 0 6,522  78,718 0 78,718 بالصافي -مبالغ ماتحقة من أطراف لا  اثقة 
 37,623 9,097 28,526  34,862 3,882 98030, مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  ألرى

 3,049 0 3,049  2,619 0 2,619 بالصافي -ممتلكا  ومعدا  
 10,003 0 10,003  9,708 0 9,708 بالصافي -موجودا  غير ملمواة 

 46,794 46,794 0  46,794 46,794 0 الشررة
 30,000 30,000 0  30,000 30,000 0 وديعة نظامية

 3,002 3,002 0  3,022 3,022 0 دل  ماتحق من وديعة نظامية

 1,208,565 506,099 702,466  ,934,3331 528,455 805,479 مجموع الموجودات
        

 
 

        المطلوبات
        

 59,738 2,958 56,780  55,862 2,851 53,011 مصاريف ماتحقة ومطلوبا  ألرى
 18,826 0 18,826  29,371 0 29,371 أرصدة معيدي تأمين ماتحقة الدفع

 190,453 0 190,453  314,702 0 314,702 إجمالي األقااط غير المكتابة
 14,148 0 14,148  20,655 0 20,655 اموال  إاادة تأمين غير مكتابة

 126,934 0 126,934  122,805 0 122,805 تاويةإجمالي المطالبا  تح  ال
 170,884 0 170,884  173,852 0 173,852 إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ انرا

 15,500 0 15,500  9,000 0 9,000 احتياطي اجز األقااط
 13,000 0 13,000  8,650 0 8,650 ياطيا  فنية ألرىاحت

 29,395 0 29,395  323 0 323 مبالغ ماتحقة إلى أطراف لا  اثقة
 41,554 0 41,554  42,528 0 42,528 لمم دائنة

 9,561 0 9,561  12,042 0 12,042 ملصص رريبة االاتقطاع
 2,944 0 2,944  3,959 0 3,959 ملصص راوم الجرة الرقابية

 7,917 0 7,917  8,636 0 ,6368  مكافآ  نراية اللدمة
 4,570 0 5704,  5,945 0 5,945 توزيع فائ  ماتحق الدفع إلى حاملي الوالائق

 36,483 36,483 0  39,886 39,886 0 الزكاة
 1,752 1,752 0  1,875 1,875 0 رريبة الدل 

 3,002 3,002 0  3,022 3,022 0 الاعودي البنا المركزيإلى إيرادا  اموال  ماتحقة الدفع 

 746,661 44,195 702,466  853,113 47,634 805,479 مجموع المطلوبات

 
       

        الملكية حقوق 
        

 300,000 300,000 0  300,000 300,000 0 رأس الما 
 40,866 40,866 0  40,866 86640, 0 احتياطي نظامي

 123,464 123,464 0  135,110 135,110 0 أرباح مبقاة 
 "2,426) "2,426) 0  4,845 4,845 0 احتياطي ربح / )لاارة" القيمة العادلة من االاتالمارا 

 461,904 461,904 0  480,821 480,821 0 الملكية مجموع حقوق 

        

 1,208,565 506,099 702,466  1,333,934 528,455 805,479 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2021مارس  31

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2020مارس  31

 قائمة الدخل األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 جموعالم
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        اإليرادات
        

 257,765 0 257,765  258,861 0 258,861 إجمالي األقااط المكتتبة
 "9,243) 0 "9,243)  "11,000) 0 "11,000) محلية -أقااط إاادة التأمين الماندة 
 "101,482) 0 "101,482)  "94,875) 0 "94,875) أجنبية -أقااط إاادة التأمين الماندة 

 "536) 0 "536)  "1,283) 0 "1,283) مصاريف فائ  اللاارة

 146,504 0 ,504146  151,703 0 151,703 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 "124,299) 0 "124,299)  "124,249) 0 "124,249) التايرا  في إجمالي األقااط غير المكتابة
 66,778 0 66,778  53,971 0 53,971 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقااط غير المكتابة

 88,983 0 88,983  81,425 0 81,425 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 8,221 0 8,221  10,446 0 10,446 اموال  إاادة التأمين
 4,350 0 4,350  6,497 0 6,497 دل  اكتتاب آلر

 101,554 0 101,554  98,368 0 98,368 مجموع اإليرادات
 

 
 

 
    

        تكاليف ومصاريف اكتتاب
 

 

 

 

 

   
 "89,974) 0 "89,974)  "90,691) 0 "90,691) إجمالي المطالبا  المدفواة

 11,797 0 11,797  22,543 0 22,543 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (78,177) 0 (78,177)   (68,148) 0  (68,148) صافي المطالبات المدفوعة

 8,071 0 8,071  4,129 0 1294, التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 "1,566) 0 "1,566)  "6,449) 0 "6,449) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية

 7,312 0 7,312  "2,968) 0 "2,968) التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا
التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  

 المتكبدة وغير المبلغ انرا
1,039 0 1,039  (3,617" 0 (3,617" 

 (67,977) 0 (67,977)  (72,397) 0 (72,397) صافي المطالبات المتكبدة

 0 0 0  6,500 0 6,500 احتياطي اجز األقااط
 0 0 0  4,350 0 4,350 احتياطيا  فنية ألرى

 "4,333) 0 "4,333)  "3,308) 0 "3,308) تكاليف اكتتاب
 "1,938) 0 "1,938)  "1,628) 0 "1,628) أمينيةمصاريف شركة تاوية المطالبا  الت

 "1,597) 0 "1,597)  "1,787) 0 "1,787) رريبة االاتقطاع
 "1,387) 0 "1,387)  "1,232) 0 ",2321) راوم الجرة الرقابية

 "1,489) 0 "1,489)  "850) 0 "850) تتاب ألرىمصاريف اك

 (78,721) 0 (78,721)  (70,352) 0 (352,70) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 22,833 0 22,833  28,016 0 28,016 االكتتابصافي دخل 
        

 

        إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
        

 "3,505) 0 "3,505)  "3,500) 0 "3,500) )ملصص" / اكس ديون مشكوا في تحصيلرا
 "13,748) "651) "13,097)  "3711,2) "584) "10,653) مصاريف امومية وإدارية

 "500) 0 "500)  "1,150) 0 "1,150) ااترثا وإطفاء
 3002, 1,064 1,236  1,401 369 1,032 إيرادا  اموال  الى الودائع

 1,078 1,078 0  995 995 0 إيرادا  اموال  الى الصكوا
 1,001 1,001 0  423 423 0 دل  توزيعا  أرباح

 0 0 0  1,760 1,760 0 محققة من االاتالمارا أرباح 

 (13,374) 2,492 (15,866)  (11,308) 2,963 (14,271) مجموع إيرادات / )مصاريف( العمليات األخرى
        

 9,459 2,492 6,967  16,708 2,963 13,745 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل
   0     

 0 2706, "6,270)  0 12,372 "12,372) تاطية المااةمين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المااةمين

 9,459 8,762 697   ,70816 15,335 1,373 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
 "2,542) "2,542) 0  "3,403) "3,403) 0 زكاة محملة

 "280) "280) 0  "286) "286) 0 رريبة الدل  المحملة

 6,637 5,940 697  13,019 11,646 1,373 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل
        

  0.20    0.39  السعودي باللاير الواحد للسهم والمخفض األساسي العائد
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2021مارس  31

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2020مارس  31

  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة غير
 المراجعة

 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

 المجموع
 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
 المجموع

        

 6,637 5,940 697  13,019 11,646 1,373 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

        
        الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

        

البنود المعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة 
 الدخل في السنوات القادمة

       

        

        ااتالمارا  متاحة للبيع:
 "5,730) "5,730) 0  9,031 9,031 0 ثاتالمارا صافي التاير في القيمة العادلة ل

 0 0 0  "1,760) "1,760) 0 األرباح المحققة المحولة إلى قائمة الدل 

 (5,730) (5,730) 0  7,271 7,271 0 صافي التاير في القيمة العادلة غير المحققة

        
 790 210 697  20,290 18,917 1,373 للفترة الشامل الدخل
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  حتى و السنة بداية من للفترة 
  2021مارس  31

  حتى و السنة بداية من للفترة 
 2020مارس  31

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
        

 6,637 5,940 697  13,019 11,646 1,373 ل بعد الزكاة وضريبة الدخل الدخ
        

        تعديالت لبنود غير نقدية:
 452 0 452  526 0 526 ااترثا ممتلكا  ومعدا 

 48 0 48  624 0 624 إطفاء موجودا  غير ملمواة
 "15) 0 "15)  0 0 0 و معدا ح" / لاارة من ااتبعاد ممتلكا  )رب

 3,505 0 3,505  3,500 0 3,500 ملصص / )اكس" ديون مشكوا في تحصيلرا
 4,853 0 4,853  4,336 0 4,336 ملصص رريبة االاتقطاع
 2,366 0 2,366  2,369 0 2,369 بيةملصص راوم الجرة الرقا

 552 0 552  1,671 0 1,671 ملصص مكافآ  نراية اللدمة
 0 0 0  "1,760) "1,760) 0 أرباح محققة من االاتالمارا 

 2,542 2,542 0  3,403 3,403 0 زكاة محملة
 280 280 0  286 286 0 رريبة الدل  المحملة

        
        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 4,838 0 4,838  "6,590) 0 "6,590) أقااط ومبالغ ماتحقة من معيدي التأمين
 "66,778) 0 "66,778)  "53,971) 0 "53,971) حصة معيدي التأمين من إجمالي األقااط غير المكتابة

 1,566 0 1,566  6,449 0 6,449 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التاوية
 3,617 0 3,617  "1,039) 0 "1,039) حصة معيدي التأمين من إجمالي  المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ انرا

 "1,609) 0 ",6091)  "2,496) 0 "2,496) مصاريف فائ  لاارة منجلة
 868 0 868  "116) 0 "116) تكاليف اكتتاب منجلة

 "1,281) 0 "1,281)  "1,682) 0 "6821,) مصاريف شركة تاوية المطالبا  التأمينية المنجلة
 "3,256) 0 "3,256)  "2,549) 0 "2,549) رريبة ااتقطاع منجلة

 "979) 0 "979)  "1,137) 0 "1,137) راوم الجرة الرقابية المنجلة
 "64,340) 0 "64,340)  "6673,2) 0 "6673,2) مبالغ ماتحقة من أطراف لا  اثقة 

 "6,320) "952) "5,368)  2,761 5,215 "2,454) مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  ألرى
 7,595 0 7,595  863 0 863 لمم دائنة

 "324) 0 "324)  111 0 111 لبا  التأمينية ماتحقة الدفعشركة تاوية المطا
 2,096 517 1,579  "3,876) "107) "3,769) مصاريف ماتحقة ومطلوبا  ألرى

 ,57844 0 44,578  10,545 0 10,545 أرصدة معيدي تأمين ماتحقة الدفع
 124,299 0 124,299  124,249 0 124,249 إجمالي األقااط غير المكتابة

 8,999 0 8,999  6,507 0 6,507 اموال  إاادة تأمين غير مكتابة
 "8,071) 0 "8,071)  "4,129) 0 "4,129) إجمالي المطالبا  تح  التاوية

 "7,312) 0 "7,312)  2,968 0 2,968 إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ انرا
 0 0 0  "6,500) 0 "6,500) احتياطي اجز األقااط
 0 0 0  "4,350) 0 "4,350) احتياطيا  فنية ألرى

 0 "9,028) 9,028  0 "14,253) 14,253 حق لعمليا  المااةمينمات
  "18,376) 0 "18,376)  "29,072) 0 "29,072) مبالغ ماتحقة إلى أطراف لا  اثقة

        
        المدفوعات:

 "864) 0 "864)  "529) 0 "529) مكافآ  نراية اللدمة المدفواة
 "937) 0 "937)  "1,855) 0 "1,855) رريبة ااتقطاع مدفواة

 "1,761) 0 "1,761)  "1,354) 0 "1,354) راوم الجرة الرقابية المدفواة
 "1,266) 0 "1,266)  2 0 2 ئ  مدفوع إلى حاملي الوالائقفا

 747 747 0  0 0 0 زكاة مدفواة
 "748) "748) 0  "163) "163) 0 رريبة دل  مدفواة

 36,201 (702) 36,903  (12,668) 4,267 (16,935) األنشطة التشغيلية الناتج عن /)المستخدم في( صافي النقد 
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  للفترة من بداية السنة و حتى 

 2021مارس  31
  للفترة من بداية السنة و حتى 

 2020مارس  31

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
        

        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
        

 0 0 0  "57,500) "57,500) 0 إرافا  إلى ااتالمارا 
 1,917 1,917 0  32,843 32,843 0 من بيع ااتالمارا  اوائد

 "606) 0 "606)  "96) 0 "96) إرافا  إلى ممتلكا  ومعدا 
 457 0 457  0 0 0 بيع ممتلكا  ومعدا اوائد من 

 "1,034) 0 "1,034)  "329) 0 "329) إرافا  إلى موجودا  غير ملمواة
 0 0 0  0 0 0 زيادة في وديعة نظامية

 734 1,917 (1,183)  (25,082) (24,657) (425) صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
        

 
 

 93536, 1,215  35,720  "37,750) "20,390) "17,360) صافي التاير في النقد وما في حكمه
 403,376 186,767 216,609  517,745 159,242 358,503 النقد وما في حكمه في بداية الانة

 440,311 187,982 252,329  479,995 138,852 341,143 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

        
        معلومات غير نقدية

 "5,730) "5,730) 0  7,271 7,271 0 في القيمة العادلة غير المحققة لالستثمارات  اتصافي التغير
        

 


