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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  –)"الشركة"( شركة التأمين العربية التعاونية 

، الرياض 28655(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 2008يناير  27هـ )الموافق 1429محرم  18بتاريخ  1010243302

 .، المملكة العربية السعودية11323

عمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاطها الرئيسي أ هداف الشركة في مزاولةأتتمثل  

محرم  26جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في 

 .(2009يناير  1هـ )الموافق 1430محرم  4عمليات التأمين وإعادة التأمين في  (. بدأت الشركة2008فبراير  4هـ )الموافق 1429

 351000076885موافقة رسمية برقم  البنك المركزي السعودي(، أصدر 2014أبريل  14هـ )الموافق 1435جمادى الثاني  14في 

عادة إممارسة نشاط التأمين وإلغاء نشاط بحيث يكون مقتصراً فقط على  15/20086لتعديل التصريح الصادر للشركة برقم ت م ن/

 التأمين.

 .2015هـ الموافق 1437قامت الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديالت نظام الشركات السعودي الصادر في 

 أسس اإلعداد  - 2

 أسس العرض (أ)

المعتمد في المملكة العربية  وليالتقرير المالي األ - 34الدولي  ةالموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسب األوليةالمالية  القوائمتم إعداد 

 لمحاسبين.ا للمراجعين واألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  واإلصداراتالسعودية والمعايير 

المعتمد  34، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةوالموجزة للشركة كما في  األوليةالمالية  القوائمتم إعداد 

 الشركات في المملكة العربية السعودية.  نظامومراقبة التأمين  نظاموفي المملكة العربية السعودية 

ً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية،  على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين يجب وفقا

اصة اإليرادات والمصاريف الخوكذلك ، والمطلوبات، موجوداتيتم تسجيل ال .المالية وفقا لذلكالقوائم عرض يتم مليات المساهمين ووع

يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل  .بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط

 لس اإلدارة.إدارة الشركة ومج

ستثمارات المتاحة القيمة العادلة لالبقياس الالمالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء  القوائمأعدت 

للبيع. كما لم يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة بطريقة التصنيف المتداول / غير المتداول ومع ذلك يمكن تصنيف 

ذمم معيدي تأمين مدينة، األرصدة التالية بصفة عامة على أنها متداولة: النقدية وما في حكمها، ودائع قصيرة األجل، أقساط تأمين و

صافي، حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، حصة معيدي التأمين من 

ي حامللالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، تكاليف اكتتاب مؤجلة، مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، مطالبات مستحقة الدفع 

، أقساط تأمين غير مكتسبة، عموالت إعادة تأمين الدائنة معيدي التأمين أرصدةالوثائق، دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى، 

غير مكتسبة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها، إحتياطي عجز أقساط التأمين واحتياطيات فنية أخرى، توزيعات 

دخل، مستحق ألطراف ذات عالقة. يمكن تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: ال، زكاة وضريبة الفائض المستحقة

 ، وحق استخدام األصول.األصول غير الملموسة، وديعة نظامية، مكافأة نهاية الخدمة ،ممتلكات ومعدات ،االستثمارات

والتدفقات النقدية لعمليات  األولية الموجزةوقائمة الدخل الشامل  األولية الموجزة لقائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخ

تلتزم بمتطلبات المباديء  إضافيةتم تقديمها كمعلومات مالية  19 المعروضة في اإليضاح األولية الموجزة التأمين وعمليات المساهمين

لب وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية . وتتط زي السعوديلبنك المركاإلرشادية الصادرة من قبل اللوائح التنفيذية ل

فصل واضح للموجودات والمطلوبات و اإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات  للبنك المركزي السعودياللوائح التنفيذية 

 موجزةاألولية الوقائمة الدخل الشامل  األولية الموجزةالمساهمين. وبناءاً على ذلك فإن قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل 

والمشار إليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات  األولية الموجزةمين والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساه

 . واإليرادات  والمصاريف والمكاسب أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية 
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 أسس اإلعداد )تتمة ( - 2

 )تتمة( أسس العرض )أ(

على مستوى الشركة مع اإللتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية يتم دمج أرصدة ومعامالت  األولية الموجزة عند إعداد القوائم المالية

عمليات التأمين وتوحيدها مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. ويتم إستبعاد األرصدة المدرجة ضمن العمليات والمعامالت واألرباح 

مج. والسياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين تكون أو الخسائر غير المحققة. إن وجدت. بالكامل خالل الد

 موحدة لمثل تلك المعامالت والوقائع في ظروف مشابهة.

ال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنباً إلى 

 .2020ديسمبر  31 فيوائم المالية السنوية للشركة كما جنب مع الق

 القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي. عرضيتم 

 )ب(     األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  األوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 

 والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عالوة على ذلك،

المفصح عنها في آخر قائمة مالية سنوية بما يخص جائحة فيروس كورونا  قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين

 ، عالوة على ذلك، قامت الشركة بالنظر فيما يلي:(19-)كوفيد

 (:19-فيروس كورونا )كوفيد تأثير

 أثر. العالم حول انتشاره لسرعة كجائحة( 19-كورونا )كوفيد فيروس تفشي العالمية الصحة منظمة أعلنت ،م2020 مارس 11 في

 عالمال بلدانبجميع  الحكومات اتخذتضمنهم المملكة العربية السعودية.  ومن الخليجي التعاون مجلس دول منطقة على الوباء هذا

 ً  باعدالت حول ارشادية قواعد وأصدرت أراضيها حدود بإغالقوقامت الحكومة السعودية بالتحديد  الفيروس، ارللحد من انتش موقفا

 .الدولة مستوى علىحظر التجول بالكامل  وفرضت االجتماعي

ً ) األخرى المناطق( في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و19-كورونا )كوفيد فيروس النتشار كنتيجة و  بناء مالئم هولما  وفقا

 أجرت االسواق؛ تلك فيواإلقتصادي  اإلجتماعيالصعيد  لينشاطاتها ع تعطل ونتائج الشركة، تعمل حيث( الشركة عمليات على

 :مانلض واستباقية قائيةوإجراءات و تدابير عدة واتخذت عملياتها علىالجائحة  ثرإدارة الشركة على نحو استباقي تقييماً أل

 الشركة. تعملاقاً حيث طاألوسع ن والمجتمعموظفيها  وسالمة صحة 

 وبقاءهداخل المملكة  أعمالها استمراية  ً  .سليمو محميا
 

 تستند تقدير، اي مع الحال هو كما، أدناهكماهو موضح  والمركبات الطبي المجال في( 19-)كوفيد كورونا فيروس جائحة تأثير لوحظ

 فيروس ائحةج وشدة بمدة تحيط التي اليقين عدم وحاالت التطور سريع والوضع الهامة األحكام علىالتأثير  حدوث واحتمالية التوقعات

 . توقعها تم التي تلكالفعلية عن  النتائج تختلف قد لذلك،و  ،(19-)كوفيد كورونا

بشكل  ليهاع، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر التقديرات على مبنيإن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة 

 .مستمر

 طبية فنية احتياطيات

على  ساعدقد  موالمقي السعودي لمواطنلكل من ا الطبي العالج تكلفةالسعودية بتكفل  الحكومة قرار نها أتقييم على بناءتعتقد اإلدارة 

ً انخفاض الشركةالحظت  الحظر،. خالل مرغوب فيهتأثير غير  اي خفض  االتمطالبات العالج اإلختيارية والح) الطبية المطالباتفي  ا

تزايداً الشركة  ، تواجهم2020 يونيو 21 منذرفع الحظر  بعد ذلك، ومع. أدى لإلنخفاض في المطالبات( مما عامبشكل  مزمنةالغير 

 اتلتدفقفي ا المطالبات أثر تزايدإدارة الشركة على النحو الواجب  اعتبرتكان من ضمن توقعات إدارة الشركة.  ذيالو في المطالبات

مدى كفاية اإللتزام الخاص م من أجل اختبار 2021 يونيو 30التي تدخل حيز التنفيذ في  التأمين لعقود المستقبلية النقدية التعاقدية

 بالشركة.
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 أسس اإلعداد )تتمة ( - 2

 )تتمة( )ب(     األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

 للمركبات فنية احتياطيات

م 2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189السعودي تعميم البنك المركزي  أصدر ،( 19-كورونا )كوفيد فيروس النتشار كنتيجة و

ديد مدة تمبنص التعميم على شركات التأمين  ومن بين األمور األخرى،الى جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. 

فية لمدة شهرين ية تأمينية إضاالحالية إلى شهرين إضافيين إلى جانب توفير تغط الفرديةوثائق التأمين على المركبات  جميع صالحية

 خالل شهر واحد منذ إصدار التعميم. االكتتاب فيها لجميع وثائق التأمين على المركبات الجديدة بالتجزئة والتي تم

لمدة  دقامت اإلدارة بمناقشة العديد من العوامل الداخلية مع الخبير االكتواري الذي تم تعيينه، وتوصلت إلى قيام الشركة باعتبار التمدي

للفترة متوقعة بناء على المطالبات ال شهرين لوثائق التأمين على المركبات الحالية كوثيقة جديدة وأن تقوم بتسجيل عجز أقساط التأمين

 .الممتدة لشهرين

 المالية الموجودات

تقييماً بما  الشركة لذلك أجرت ، شركةالمالية لل موجوداتال( 19-)كوفيد قد تمس جائحة فيروس كورونا ،اي تأثير محتمل لمراعاة

يتوافق مع السياسات المحاسبية وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من األصول 

عجز مالي كبير للمصدرون أو المدينون، أو التخلف أو العجز عن السداد أو  ،عوامل مثل ماليةال الموجودات ديون تتضمنالمالية. 

 احتمالية تعرض المصدرون أو المدينون لإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية أخرى .. إلخ.

طويل  انخفاض كبير أوناك تقييم لتحديد ما اذا كان هإجراء قامت الشركة ب ،متاحة للبيع على أنهاحالة تصنيف حقوق الملكية  في

 .المالية ألقل من تكلفتهافي القيمة العادلة للموجودات األجل 

على نتائج الشركة المعلنة جوهري ( لم يكن له تأثير 19-)كوفيد جائحة فيروس كوروناإدارة الشركة ان  تعتقد التقييمات،على هذه  بناء

 الوضع . بمراقبةإدارة الشركة تستمر، و2021 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعة لفترة
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 السياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة الصادرة لكنها لم تصبح سارية المفعول حتى اآلن  - 3

 المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك التي يتم إن السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر المعتمدة في إعداد هذه القوائم

  م .2020ديسمبر  31إتباعها في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 لم تصبح سارية المفعول حتى اآلن معايير جديدة صدرت لكنها 

تم لشركة لاألولية المالية  القوائمحتى تاريخ إصدار  إن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ، ولكن لم تصبح سارية المفعول

 ، عندما تصبح سارية المفعول. لزم األمرأدناه. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير ، إذا  اإلفصاح عنها

 األدوات المالية 9رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تم إصداره ، المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على الرغم  ، كما 9يعكس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وينطبق على تصنيف  39من أن تاريخ االعتماد يخضع لمسودة التعرض الصادرة مؤخًرا حول استبدال معيار المحاسبة الدولي 

. كان المعيار ساريًا مبدئيًا للفترات السنوية التي 39وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 

ار الدولي ـتاريخ السريان اإللزامي للمعي 9، ولكن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2013يناير  1تبدأ في أو بعد 

 .2015يناير  1ى ـإل اإللزامـيان ـيسرالخ ـ، نقل تاري 2011ر ـفي ديسمب ةادرـ، الص للتحـولواإلفصاحات  9ر المالية ـللتقاري

األدوات المالية  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2013نوفمبر  19ومع ذلك ، في 

ليشمل نموذج محاسبة  9( المعدل للمعيار الدولي للتقارير المالية 9)محاسبة التحوط والتعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

عداد التقارير المالية رقم إل، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعيار الدولي  2014التحوط العام الجديد. في اجتماع فبراير 

لتأجيل تطبيق مع استثناء مؤقت اختياري  2018يناير  1سيكون فعااًل إلزاميًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  9

للشركات التي ترتبط أنشطتها في الغالب مع التأمين. تماشيًا مع  2022يناير  1حتى  9التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي 

 2023يناير  1حتى  9شركات التأمين األخرى في المملكة العربية السعودية ، أجلت الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .17 رقم تتوافق مع اعتماد المعيار الدولي للتقارير الماليةل

 عقود التأمين 17 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

 إلعداد. سيكون المعيار الدولي 2017في مايو  17عداد التقارير المالية رقم إلأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي 

. بمجرد أن يصبح 2023يناير  1ساري المفعول إلزاميًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  17التقارير المالية رقم 

الذي صدر في عام  4عداد التقارير المالية رقم إلمحل المعيار الدولي  17عداد التقارير المالية رقم إلساريًا ، يحل المعيار الدولي 

هو لتوفير نموذج محاسبي أكثر فائدة واتساقا لعقود التأمين بين  17داد التقارير المالية رقم إلعلهدف العام للمعيار الدولي . ا2005

 .17الكيانات التي تصدر عقود التأمين على الصعيد العالمي. إن الشركة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 
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  النقد ومافي حكمه   - 4

  2021 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 35,852,580 6,525,630 29,326,950 أرصدة لدى البنك والنقد

 75,745,413 55,345,413 20,400,000 ودائع ألجل 

 111,597,993 61,871,043 49,726,950 اإلجمالي

 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 70,139,610 36,788,541 33,351,069 أرصدة لدى البنك والنقد

 79,187,844 79,187,844 -  ألجل ودائع

 149,327,454 115,976,385 33,351,069 اإلجمالي

 

    المدينة، صافيوذمم معيدي التأمين المدينة أقساط التأمين   -5

 

 تتكون أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة من اآلتي:

 

   2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2020ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

 لاير سعودي

 183,112,829  220,037,841 حملة الوثائق

 (59,093,630)  (57,362,562) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 124,019,199  162,675,279 المدينة صافي اقساط التامين

    

 20,629,354  15,474,212 ذمم معيدي التأمين

 (3,534,816)  (3,354,216) تحصيلهاناقصاً: مخصص ديون مشكوك في 

 17,094,538  12,119,996 ذمم معيدي التامين المدينة صافي

    

 141,113,737  174,795,275 قساط التامين وذمم معيدي التامين المدينة أصافي 
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 إستثمارات  - 6

 اآلتي:تتكون األستثمارات من 

   2021سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 
 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

 77,959,71 77,959,771 -  إستثمارات متاحة للبيع

 76.971.144 44.318.019 32,653,125  إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق*

 154,930,915 122,277,790 32,653,125  اإلجمالي

  

 2020ديسمبر  31  

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 
 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

 25,182,368 25,182,368 -  إستثمارات متاحة للبيع

 78,971,144 46,318,019 32,653,125  إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق*

 104,153,512 71,500,387 32,653,125  اإلجمالي

 

ى تاريخ حت  المطفأة. بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة الموجزة تظهر السندات في قائمة المركز المالي األولية * -

  لاير سعودي (.  82,498,266:  2020ديسمبر  31لاير سعودي )  79,837,792مبلغ االستحقاق

 كاآلتي: االستثماراتأن حركة  -

 التأمينعمليات  

 

  2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2020ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

 لاير سعودي

 29,854,688  32,653,125 الرصيد اإلفتتاحي

 2,798,437  - إضافات

 32,653,125  32,653,125 الرصيد الختامي

 

 المساهمينعمليات  

 

  2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2020ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

 لاير سعودي

 120,143,040  71,500,387 الرصيد اإلفتتاحي

 6,700,000  103,405,577 إضافات 
 (56,960,148)  (54.223.249) اإلستبعادات

 (50,260,148)  49,182,328 صافي اإلضافات و االستبعادات

 2,015,659  1.537.538 الفترة/ السنة خالل محققةأرباح 

 (398,164)  57,537 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

 71,500,387  122,277,790 الرصيد الختامي 
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 المخصصات الفنية - 7

 صافي المطالبات تحت التسوية والمخصصات األخرى 7-1

 المطالبات تحت التسوية والمخصصات األخرى من اآلتي:يتكون صافي 

 

  2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2020ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

 لاير سعودي

 89,174,451  111,270,851 المطالبات تحت التسوية

 (8,287,282)  (11,650,758) يخصم : القيمة المتوقعة  للخردة والتعويضات المستردة

 99,620,093  80,887,169 

 59,981,723  50,983,390 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 15,630,000  11,006,000 وإحتياطات أخرى  إحتياطي عجز أقساط تأمين

 61,989,390  75,611,723 

    يخصم :

 (33,977,846)  (65,933,582) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

 (9,378,725)  (6,530,878) معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة  -

 (72,464,460)  (43,356,571) 

 89,145,023  113,142,321 
 

 

  غير المكتسبة أقساط التأمينحركة   7-2

 غير المكتسبة كاآلتي: أقساط التأمينإن حركة 

  2021سبتمبر  30التسعة  أشهر المنتهية في  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 الصافي معيدي التأمين إجمالي  

 97,897,815 (42,904,729) 140,802,544  الرصيد في بداية الفترة

 229,343,053 (102,823,741) 332,166,794  األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (193,095,631) 92,051,945 (285,147,576)  األقساط المكتسبة خالل الفترة

 134,145,237 (53,676,525) 187,821,762  الرصيد في نهاية الفترة
 

 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 الصافي معيدي التأمين إجمالي  

 92,738,881 (55,863,062) 148,601,943  الرصيد في بداية الفترة

 245,802,202 (100,629,444) 346,431,646  األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (240,643,268) 113,587,777 (354,231,045)  األقساط المكتسبة خالل الفترة

 97,897,815 (42,904,729) 140,802,544  الرصيد في نهاية الفترة
 

 والتعهدات االلتزامات - 8

 والتعهدات من اآلتي: االلتزامات تتكون (أ

 

 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

  سعودي لاير

 2020ديسمبر  31
 ) مراجعة (
 لاير سعودي

 2,733,449  2.738.858 خطابات ضمان

 2,733,449  2.738.858 اإلجمالي

 

 القضائية واألنظمة لدعاوي (ب

تعمل الشركة في مجال التأمين، وهي عرضة لدعاوي قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ 

معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية، تعتقد اإلدارة بإنه لن يكون لهذه الدعاوي )بما في ذلك القضايا( أى أثر جوهري أو 

 .موجزةال علي نتائج الشركة أو مركزها المالي. ال يوجد لدى الشركة أي دعوي قضائية جوهرية بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية
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 القيمة العادلة لألدوات المالية - 9

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

 -العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين: القيمةيستند قياس  تاريخ القياس.

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -

 المطلوبات. أوفي غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئمه للوصل للموجودات   -

 .الموجزةف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختل

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 ،التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس اداة مماثلةأو   المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة

كافة  يم أخرى تحدديتق طرقأو  المتشابهةمطلوبات اللموجودات ول األسواق المالية النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

  ، والقابلة للمالحظة مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق

 .  القابلة للمالحظة التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقالمستوى الثالث: أساليب التقويم 

 القيمة العادلة (أ

يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ، بما ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات 

ها بالقيمة التي اليتم قياسالمالية للموجودات والمطلوبات  معلومات القيمة العادلة  نال يتضمتم قياسها بالقيمة العادلة . التي المالية 

 العادلة. لقيمتهاالعادلة اذا كانت القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقول 

 القيمة العادلة   

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 لاير سعودي   )غير مراجعة(  2021 سبتمبر 30

 بالقيمة العادلة: مدرجةموجودات مالية 
     

       استثمارات متاحة للبيع: 

 37,269,390 - 37,269,390 -   صناديق استثمارية   -

 28,346,139 - - 28,346,139   سندات   -

 12,344,242 1,923,080 - 10,421,162   * أسهم -

   38,767,301 37,269,390 1,923,080 77,959,771 

 القيمة العادلة   

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 لاير سعودي   )مراجعة( 2020ديسمبر  31

 بالقيمة العادلة:مدرجة موجودات مالية 
     

       استثمارات متاحة للبيع: 

 6,211,914 - 2,033,698 4,178,216   صناديق استثمارية   -
 17,047,377 -    -  17,047,377   سندات  -
 1,923,077 1,923,077    -     -    * اسهم -

   21,225,593 2,033,698 1,923,077 25,182,368 
 

 31) 2021 سبتمبر 30لاير سعودي كما في  802,804إظهار التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والبالغة  يتم

 .الموجزة األولية المالي المركز قائمة في المساهمين حقوق ضمن( سعودي لاير 745,267: 2020 ديسمبر
 

 حدثي لم وكذلك العادلة، القيمة قياسات من والثاني األول المستوى بين تحويالت هناك يكن لم ،2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 .العادلة القيمة قياسات من الثالث المستوى من أو إلى تحويالت
 

مليون  لاير  1.9: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 1.9والبالغ في أسهم شركة محلية غير متداولة  االستثمار* يمثل 

: 2020ديسمبر  31) %3.85س مال شركة نجم لخدمات التأمين غير المتداولة بنسبة أسعودي(، استثمارات في حقوق ملكية ر

قيمة العادلة جوهري بين ال اختالف يوجد الي اإلدارة أبالتكلفة وفي ر االستثمار(. ونظراً لعدم توفر القيمة العادلة، فقد تم قيد 3.85%

 لهذا االستثمار وقيمته الدفترية.
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 القطاعات التشغيلية  -10

دارة الشركة من قبل مجلس إ بانتظاميتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها 

 لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس 

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات . الموجزةفي قائمة الدخل األولية  إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك

 والمطلوبات التشغيلية.
 

 .2020ديسمبر  31تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ  أيلم تطرأ 
 

ً والموجودات األخرى، وأقساط التأمينال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات، والمصاريف المد وذمم  فوعة مقدما

نظامية، الوديعة اللغ المستحقة من جهة ذات عالقة، و، والمباوالنقد ومافي حكمه، ألجل، والودائع واالستثماراتمعيدي التأمين المدينة، 

 ، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.النظامية ةالوديع استثماروعوائد 
 

مصاريف مستحقة والمطلوبات دائنون و ال تتضمن مطلوبات القطاعات، ذمم معيدي التأمين، ومخصص مكافأة نهاية الخدمة، و

لبرامج محددة المزايا، وزكاة وضريبة دخل مستحقة،  اكتوارية، ومخصصات أخرى، وتوزيعات الفائض المستحقة، وخسارة األخرى

 غير الموزعة. االلتزاماتضمن  إدراجهم، وبالتالي تم مستحقةال الوديعة النظامية استثمارو عوائد 
 

 العمولة، واإليرادات األخرى لعمليات التأمين ضمن القطاعات المختلفة. واإلدارية ودخللم يتم توزيع المصاريف العمومية 
 

 مركزي. يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار ويتم مراقبتها على أساس
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 10

 عمليات التأمين 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي )غير مراجعة(  2021 سبتمبر 30في  كما

 لاير سعودي القطاعات التشغيلية

        موجودات 

 53,676,525 10,032,114 2,193,781 6,261,626 23,940,500 - 11,248,504 حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة

 65,933,582 8,638,908 2,548,270 3,887,872 33,906,310 13,244,284 3,707,938 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 6,530,878 (185,122) 310,000 338,000 2,677,000 - 3,391,000 حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 13,554,655 1,341,360 249,459 631,354 2,147,707 5,608,383 3,576,392 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 305,726,960 - - - - - - موجودات غير موزعة

 21,923,834 18,852,667 62,671,517 11,118,852 5,301,510 19,827,260 445,422,600 

        

        مطلوبات

 187,821,762 12,437,210 2,465,007 7,591,300 24,787,817 59,232,795 81,307,633 أقساط تأمين غير مكتسبة

 5,244,303 1,523,227 492,213 666,845 2,562,018 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 99,620,093 13,734,167 3,288,569 6,046,579 34,281,041 25,022,993 17,246,744 مطالبات تحت التسوية

 50,983,390 28,390 492,000 780,000 3,036,000 31,969,000 14,678,000 متكبدة وغير مبلغ عنها  مطالبات

 11,006,000 1,533,000 - 921,000 335,000 4,752,000 3,465,000 عجز أقساط التأمين واحتياطيات أخرى  احتياطي

 90,747,052 - - - - - - مطلوبات غير موزعة

 116,697,377 120,976,788 65,001,876 16,005,724 6,737,789 29,255,994 445,422,600 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 10

 عمليات التأمين 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي )مراجعة( 2020ديسمبر  31في كما 

 لاير سعودي القطاعات التشغيلية

        موجودات 

 42,904,729 5,397,868 1,961,860 8,576,763 13,296,780 - 13,671,458 حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة

 33,977,846 8,030,825 1,968,714 4,805,533 2,160,888 13,058,874 3,953,012 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 9,378,725 33,725 238,000 962,000 1,402,000 - 6,743,000 حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 11,017,762 695,638 263,427 694,692 1,292,324 4,766,196 3,305,485 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 299,031,954 - - - - - - موجودات غير موزعة

 27,672,955 17,825,070 18,151,992 15,038,988 4,432,001 14,158,056 396,311,016 

        

        مطلوبات

 140,802,544 8,112,267 2,719,528 10,146,617 15,156,801 48,353,902 56,313,429 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,277,777 398,218 674,805 967,237 1,237,517 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 80,887,169 12,823,206 2,777,285 7,184,389 2.224.304 40,546,318 15,331,667 مطالبات تحت التسوية

 59,981,723 473,723 451,000 1,536,000 1,577,000 34,703,000 21,241,000 مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها 

 15,630,000 1,107,000 - 108,000 4,000 2,107,000 12,304,000 واحتياطيات أخرى إحتياطي عجز أقساط تأمين

 95,731,803 - - - - - - موزعةمطلوبات غير 

 105,190,096 125,710,220 20,199,622 19,942,243 6,622,618 22,914,414 396,311,016 
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 لقطاعات التشغيلية )تتمة(ا - 10

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

 المجموع األخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لاير سعودي 

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 91,562,452 4,265,620 2,452,104 1,113,077 3,495,272 14,279,408 65,956,971 مباشر -

        التامين المسندة:أقساط إعادة 

 (18,514,182) (3,802,377) (2,022,463) (738,481)  (3,185,809)     -  (8,765,052) دولي -

 (606,208) (76,225) (158,549) (215,058)  (156,376)     -  - محلي  -

 (1,225,344)    -  (153,749) (356,100)  (152,615) (562,880)    -  مصاريف فائض الخسارة

 71,216,718 387,018 117,343 (196,562)  472  13,716,528 57,191,919 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير 

 (1,122,402) 608,465 634,190  713,474   515,462  20,023.826 (23,617,819) المكتسبة، صافي

 70,094,316 995,483 751,533 516,912 515,934 33,740,354 33,574,100 صافي أقساط التامين المكتسبة

 3,523,932 665,323 744,981 593,923 1,519,705    -     -  عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 433,961 6,000    -     -     -  423,961 4000 ايرادات اكتتاب اخرى

 74,052,209 1,666,806 1,496,514 1,110,835 2,035,639 34,164,315 33,578,100 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (64,135,614) (840,146) (204,348) (198,664) (545,028)  (32,878,435) (29,468,993) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 10,179,594 504,088 148,588 139,723  535,754     -  8,851,441 المطالبات المدفوعة

 (53,956,020) (336,058) (55,760) (58,941) (9,274)  (32,878,435) (20,617,552) صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت 

 1,694,345 (125,324) (156,326) 194,595  16,513  5,124,149 (3,359,262) التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة 

 (389,514) 259,486 (15,000) 32,000 (62,000)  191,000 (795,000) وغير المبلغ عنها ، صافي 

 (52,651,189) (201,896) (227,086) 167,654 (54,761) (27,563,286) (24,771,814) صافي المطالبات المتكبدة

 (8,530,768) (584,992) (387,274) (413,513) (1,434,740) (3,837,014) (1,873,235) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

التغير في احتياطي عجز االقساط 

 2,853,000 (92,000) 201,000 (124,000) 335,000 (1,675,000) 4,208,000 واحتياطات أخرى

إجمالي تكاليف ومصاريف 

 (58,328,957) (878,888) (413,360) (369,859) (1,154,501) (33,075,300) (22,437,049) االكتتاب

        

 15,723,252 787,918 1,083,154 740,976 881,138 1,089,015 11,141,051 صافي ربح االكتتاب

تشغيل / إيرادات )مصروفات( 

        أخرى

مخصص ديون مشكوك في 

 4,527,338       تحصيلها

 (17,986,435)       مصاريف إدارية وعمومية

 29,240       دخل عمولة على ودائع

 291,901       أرباحتوزيعات 

 (13,137,956)       المصروفات األخرىإجمالي 

 2,585,296       التأمين عمليات ربح صافي
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 10

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

 المجموع األخرى  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لاير سعودي 

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 70,896,539  1,595,772   1,516,844   1,561,342  6,800,965 9,841,128  49,580,488 مباشر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (15,800,819)  (892,084)  (1,048,115) (1,137,839) (4,983,730)    -  (7,739,051)  دولي -

 (615,495)  (95,960)  (107,504)  (157,294)  (243,202)     -  (11,535)  محلي  -

 (1,080,000)     -  (153,499)  (356,058)  (131,693)  (438,750)     -  مصاريف فائض الخسارة

 53,400,225  607,728   207,726  (89,849)   1,442,340  9,402,378 41,829,902 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير 

  6,444,643   460,750   577,149   882,880  (675,004)  19,873,617 (14,674,749)  المكتسبة، صافي

 59,844,868  1,068,478   784,875   793,031   767,336  29,275,995 27,155,153 صافي أقساط التامين المكتسبة

  3,476,271   293,299   1,573,231   769,901   839,840     -     -  عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 267,154 - - - - 267,154    -  ايرادات اكتتاب اخرى

  63,588,293   1,361,777   2,358,106   1,562,932   1,607,176  29,543,149 27,155,153 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (50,274,276)  (905,494)  (175,216)  (886,195)  (438,971)  (18,812,173) (29,056,227)  إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

  16,774,288   628,066   297,379   696,704   436,978   300,000  14,415,161 المطالبات المدفوعة

 (33,499,988)  (277,428)   122,163  (189,491)  (1,993)  (18,512,173) (14,641,066)  صافي المطالبات المدفوعة

تحت  التغير في المطالبات

  2,373,498   361,476  (548,024)   166,363  (19,337)   1,341,819  1,071,201 التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة 

 (5,313,000)   60,000  (43,000)  (62,000)  (93,000)  (1,550,000)  (3,625,000)  وغير المبلغ عنها ، صافي 

 (36,439,490)   144,048  (468,861)  (85,128)  (114,330)  (18,720,354) (17,194,865)  صافي المطالبات المتكبدة

 (6,056,551)  (256,859)  (344,104)  (558,443)  (586,819)  (2,871,099)  (1,439,227)  تكاليف وثائق تأمين

التغير في احتياطي عجز االقساط 

  4,699,000   538,000     -   677,000  (283,000)   9,215,000  (5,448,000)  واحتياطات أخرى

إجمالي تكاليف ومصاريف 

 (37,797,041)   425,189  (812,965)   33,429  (984,149)  (12,376,453) (24,082,092)  االكتتاب

        

  25,791,252   1,786,966   1,545,141   1,596,361   623,027   17,166,696  3,073,061 صافي ربح االكتتاب

تشغيل / إيرادات )مصروفات( 

        أخرى

مخصص ديون مشكوك في 

 (3,730,657)        تحصيلها

 (17,339,127)       مصاريف إدارية وعمومية

 23,611       دخل عمولة على ودائع

 276,501       أرباحتوزيعات 

 (20,769,672)       المصروفات األخرىإجمالي 

 5,021,580       عمليات التأمين ربحصافي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 10

 )غير مراجعة(  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المجموع األخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 سعوديلاير  

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 332,166,794 19,220,629 10,473,999 11,974,145 49,641,997 111,398,201 129,457,823 مباشر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (79,852,547) (15,632,816) (6,612,341) (8,411,879) (33,104,942) - (16,090,569) دولي -

 (19,295,162) (654,937) (2,068,845) (1,323,518) (15,247,862) - - محلي  -

 (3,676,032) - (461,250) (1,068,300) (457,842) (1,688,640)    -  مصاريف فائض الخسارة

 229,343,053 2,932,876 1,331,563 1,170,448 831,351 109,709,561 113,367,254 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير 

 (36,247,422) 309,305 486,442 240,180 1,012,703 (10,878,894) (27,417,158) المكتسبة، صافي

 193,095,631 3,242,181 1,818,005 1,410,628 1,844,054 98,830,667 85,950,096 صافي أقساط التامين المكتسبة

 14,397,977 1,934,982 3,915,701 3,463,645 5,083,649    -     -  تأمين مكتسبةعمولة إعادة 

 2,163,226 1,137,942 - 510,579 24,744 423,961 66,000 ايرادات اكتتاب اخرى

 209,656,834 6,315,105 5,733,706 5,384,852 6,952,447 99,254,628 86,016,096 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (192,257,695) (1,920,874) (1,246,922) (1,136,327) (1,464,784)  (92,384,425) (94,104,363) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 33,709,659 1,226,999 746,071 791,027 1,437,008  901,590 28,606,964 المطالبات المدفوعة

 (158,548,036) (693,875) (500,851) (345,300)    (27,776) (91,482,835) (65,497,399) صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت 

 13,222,811 (302,880) 68,272 220,149 (311,315) 15,708,736 (2,160,151) التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة 

 6,150,486 226,486 31,000 132,000 (184,000) 2,734,000 3,211,000 وغير المبلغ عنها ، صافي 

 (139,174,739) (770,269) (401,579) 6,849 (523,091) (73,040,099) (64,446,550) صافي المطالبات المتكبدة

 (23,852,402) (1,587,225) (1,151,122) (1,082,399) (3,932,581) (11,210,691) (4,888,384) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

التغير في احتياطي عجز االقساط 

 4,624,000 (426,000) - (813,000) (331,000) (2,645,000) 8,839,000 واحتياطات أخرى

إجمالي تكاليف ومصاريف 

 (158,403,141) (2,783,494) (1,552,701) (1,888,550) (4,786,672) (86,895,790) (60,495,934) االكتتاب

        

 51,253,693 3,531,611 4,181,005 3,496,302 2,165,775 12,358,838 25,520,162 صافي ربح االكتتاب

تشغيل / إيرادات )مصروفات( 

        أخرى

مخصص ديون مشكوك في 

 1,911,668       تحصيلها

 (50,135,282)       مصاريف إدارية وعمومية

 95,491       دخل عمولة على ودائع

 875,702       أرباحتوزيعات 

 (47,252,421)       المصروفات األخرىإجمالي 

 4,001,272       عمليات التأمين ربح صافي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 10

 )غير المراجعة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لاير سعودي 

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 278,724,182 11,017,455 7,159,743 21,472,211 29,436,163 102,234,382 107,404,228 مباشر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (70,755,523) (6,928,346) (4,890,145) (16,810,780) (24,592,534)     -  (17,533,718)  دولي -

 (4,684,223)  (653,070)  (554,498)  (1,147,328)  (2,192,013)     -  (137,314)  محلي  -

 (3,240,000)     -  (460,500)  (1,068,172)  (395,078)  (1,316,250)     -  مصاريف فائض الخسارة

 200,044,436 3,436,039  1,254,600   2,445,931   2,256,538  100,918,132 89,733,196 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير 

 (24,174,697) (107,758)   236,547  (238,219)  (310,185)  (16,929,907) (6,825,175)  المكتسبة، صافي

 175,869,739 3,328,281  1,491,147   2,207,712   1,946,353  83,988,225 82,908,021 صافي أقساط التامين المكتسبة

 8,839,365   975,272   2,823,156   2,895,154   2,145,783     -     -  عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 4,633,500 1,999,000 - - - 1,152,500 1,482,000 ايرادات اكتتاب اخرى

 189,342,604  6,302,553   4,314,303   5,102,866   4,092,136   85,140,725   84,390,021  إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (158,842,196) (2,212,267)  (1,524,832)  (2,550,715)  (585,595)  (47,835,491) (104,133,296) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

  54,848,672   1,480,169   1,087,912   1,888,350   567,077   460,500   49,364,664  المطالبات المدفوعة

 (103,993,524) (732,098)  (436,920)  (662,365)  (18,518)  (47,374,991) (54,768,632)  صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت 

 (1,208,516)  (168,249)   265,550   256,843  (792,526)  (1,763,094)   992,960  التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة 

  5,260,000   890,000   137,000   167,000  (43,000)   6,456,000  (2,347,000)  وغير المبلغ عنها ، صافي 

 (99,942,040)  (10,347)  (34,370)  (238,522)  (854,044)  (42,682,085) (56,122,672)  صافي المطالبات المتكبدة

 (15,292,452) (808,914)  (588,754)  (1,653,143) (1,629,972)  (6,657,453)  (3,954,216)  تكاليف وثائق تأمين

 (8,473,200)  (1,456,000)    -  (156,200)   1,381,000  (3,435,000)  (4,807,000)  التغير في احتياطي عجز االقساط

 (6,671,609)    -  (5,517,472)     -     -  (1,154,137)     -  مصاريف اكتتاب اخرى

إجمالي تكاليف ومصاريف 

 (130,379,301) (2,275,261)  (6,140,596)  (2,047,865) (1,103,016)  (53,928,675) (64,883,888) االكتتاب

        

  58,963,303   4,027,292  (1,826,293)   3,055,001   2,989,120   31,212,050   19,506,133  االكتتاب / )خسارة( صافي ربح

تشغيل / إيرادات )مصروفات( 

        أخرى

مخصص ديون مشكوك في 

 (728,292)        تحصيلها

 (52,487,507)        مصاريف إدارية وعمومية

  37,611        دخل عمولة

 826,904       أرباحتوزيعات 

إجمالي إيرادات / )مصروفات( 

 (52,351,284)       تشغيل أخرى

 6,612,019       عمليات التأمين ربحصافي 
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 ذات عالقة وأرصدتهم المعامالت مع جهات - 11

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة، و الشركات التي هم مالكها الرئيسيون و 

أى شركات أخرى تخضع لتحكمهم أو يتم التحكم بها بشكل مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها. يتم إعتماد سياسات التسعير و شروط 

 ارة الشركة ومجلس اإلدارة. تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي: هذه المعامالت من قبل إد

 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

  2021 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

  2020 سبتمبر 30 

 مراجعة(غير )

 لاير سعودي

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات 

 التي يمثلونها
 
 5,971,003  أقساط التأمين  -

 
6,286,702 

لبنان  -شركة التأمين العربية

 )مساهم(

 
 419,880  مطالبات مدفوعة  -

 
1,297,035 

 مصاريف مدفوعة من قبل شركة  - 

 عن الشركة بالنيابة التأمين العربية     

 

208,594  41.197 

  صافيعمليات إعادة تأمين،  -  شركة التأمين األردنية )مساهم(
-  14,239 

 

 نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في:

2021 سبتمبر 30    

  )غير مراجعة(

2020 ديسمبر 31  

 )مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

مساهم -لبنان -شركة التأمين العربية   (198,942)   9.652 

مساهم –شركة التأمين األردنية    83.346  83.346 

 877.120  3,491,355  أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

األردنيةذمة إعادة تأمين مستحقة على  شركة التأمين    546.767  546.767 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 :الفترةوكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل  المديرينفيما يلي بياناً بتعويضات 

 سبتمبر 30 

2021 

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30 

2020 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 3,062,102  3,118,185 مزايا قصيرة األجل

 119,364  129,409 مكافأة نهاية الخدمة

 3,247,594  3,181,466 

 زكاة وضريبة دخل مستحقة  - 12

 الزكاة المحملة خالل الفترة 

 لاير  5,000,000 :2020 سبتمبر 30سعودي ) لاير 4,869,932بمبلغ  الفترةمخصص الزكاة من الزكاة المحملة خالل  يتكون

 (.%68,6: 2020) %71,59 بنسبة المال رأس من السعوديين المساهمين حصة على الزكاة مخصص احتساب يتم(. سعودي

 الفترة خالل المحملة الدخل ضريبة

 لاير صفر: 2020 سبتمبر 30) سعودي لاير صفر بمبلغمخصص ضريبة الدخل  من ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة  يتكون

 .(%31,4: 2020) %28,41 بنسبة المال رأس من السعوديين غير المساهمين حصة على الدخل ضريبة احتساب يتم(. سعودي

 

 

 



 شركة التأمين العربية التعاونية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2021سبتمبر  30الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في لفترة 

23 

 
 

 

 زكاة وضريبة دخل مستحقة )تتمة( - 12

 الزكوية والضريبية  الربوط

ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الضريبية والزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31وقد إستلمت الشركة شهادة نهائية للسنة المالية المنتهية في  ،2020
 

 وضريبة االستقطاعالزكاة وضريبة الدخل 

 في المخالفات والمنازعات الضريبية والتي تخص االولىتستلم الشركة أية قرارات بخصوص الدعاوى التي قدمتها أمام لجنة الفصل  لم

الصادر بحق  األولىإستئنافها على قرار اللجنة  بخصوص حتى م وال2017م و 2016م, 2015ربوط  ضريبة اإلستقطاع عن األعوام: 

 م.2014م و 2013عن تظلمها على الربوط الزكوية والضريبية التي تخص العامين الشركة 

م خطابين من الهيئة بتزويدها بمتطلبات إضافية لفحص الزكاة وضريبة الدخل عن العامين 2021 سبتمبر 15 بتاريخ الشركة إستلمت وقد

 م وقد قامت الشركة بتلبية هذه الطلبات ضمن المهلة الممنوحة من الهيئة.2020م و 2019

 

 ضريبة القيمة المضافة

االولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع القرار الصادر عن الدائرة اإلستئنافية  الثالثالشركة خالل الربع  إستلمت

والذي تم بموجبه رفض إستئناف الشركة وتأييد قرار دائرة الفصل فيما  2021سبتمبر  2وبتاريخ  2021أغسطس  29اإلنتقائية بتاريخ 

والتي كانت الشركة قد قدمتها ضد  لاير سعودي فقط(  125,801ألف لاير )بلغ إجماليها  50يخص فقط الدعاوى التي تقل قيمتها عن 

م وكذلك قامت الشركة بتقديم 2019م و2018تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلقرارات الضريبة على القيمة المضافة للعامين: 

زالت تخضع  ألف لاير والتي ال 50مذكرة إلحاقية تضمنت توضيحاً أوسع لرأي الشركة وذلك فيما يخص الدعاوي التي تزيد عن مبلغ 

 لدراسة لجنة اإلستئناف.

 إستلمت وقدم 2020 للعام المضافة القيمة على الضريبة فحص بمتطلبات الهيئة تزويد 2021 الثالث الربع خالل الشركة إستكملت

ً  2021 سبتمبر 8 بتاريخ لذلك نتيجة الشركة ً  ربطا  قامت وقد المقدمة الضريبية إقرارتها حسب الشركة مبيعات على تعديل تضمن مبدئيا

 الهيئة أن إال لمضافةا القيمة على للضريبة التنفيذية الالئحة في الواردة القانونية المواد إلى مستندةً  المبدئي التقييم هذا على بالرد الشركة

 ضريبيةال الفروقات إحتساب في خطأ بوجود تأكيد على الهيئة من الحصول تم وقد نهائي تقييم بإصدار وذلك تعديلها على أصرت

 .الصحيح والغرامات الفروقات لمبلغ الشركة تسديد على اإلتفاق وتم عليها المترتبة والغرامات

 

 رأس المال - 13

 31لاير سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  26,5مليون لاير سعودي، مقسم إلى  265يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 

لاير سعودي(. هذا وقد صدر قرار مجلس  10مليون سهم، قيمة كل سهم  26,5م الى مليون لاير سعودي مقس 265: 2020ديسمبر 

مليون لاير سعودي عن طريق طرح اسهم حقوق  265بالتوصية  بزيادة راس مال الشركة  بمبلغ  2018ديسمبر  20اإلدارة بتاريخ 

 .ذات العالقة أولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين المنصوص عليها في األنظمة واللوائح

م على موافقة  هيئة السوق المالية على طلب شركة التأمين العربية التعاونية زيادة رأس مالها 2021سبتمبر   5حصلت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي على أن تكون األحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر  265عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح لدى 

م عن الدعوة للجمعية العامة الغير عادية والتي تتضمن التصويت على 2021أكتوبر  17أسهم حقوق أولوية، و تم اإلعالن بتاريخ 

 م.2021نوفمبر  9ادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والتي من المزمع عقدها بتاريخ توصية مجلس اإلدارة بزي

 إدارة رأس المال  - 14

 تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

 أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم.تدير لشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم 

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. 

 أو بإصدار أسهم. وللحفاظ على أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة تعديل األرباح المدفوعة للمساهمين

 بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية المبلغ عنها. امتثلتويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد 

 

 ربحية السهم  - 15

)خسارة( /  ربحصافي  بقسمةوذلك  2020و   2021سبتمبر  30في  ةأشهر المنتهيوالتسعة   تي الثالثةلفترربحية السهم  احتسابتم 

 للفترة. المصدرةعلى متوسط عدد األسهم المسند إلى المساهمين الفترة 

 



 شركة التأمين العربية التعاونية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2021سبتمبر  30الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في لفترة 

24 

 
 

 معلومات اضافية  - 16

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  -

 لاير سعودي 

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

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي المساهمينعمليات  عمليات التأمين 

       الموجودات

 149.327.454 115.976.385 33.351.069 111,597,993 61,871,043 49,726,950 النقدية وما في حكمه

أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين 

 141.113.737  -  141.113.737 174,795,275  -  174,795,275 المدينة، صافي

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 42.904.729  -  42.904.729 53,676,525  -  53,676,525 المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 33.977.846  -  33.977.846 65,933,582  -  65,933,582 التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 9.378.725  -  9.378.725 6,530,878  -  6,530,878 المتكبدة غير المبلغ عنها

 11.017.762  -  11.017.762 13,554,655  -  13,554,655 تكاليف إكتتاب مؤجلة

 -  -  - 1,225,338  -  1,225,338 مصاريف فائض الخسارة المؤجلة 

 104.153.512 71.500.387 32.653.125 154,930,915 122,277,790 32,653,125 استثمارات

 41.909.640  -  41.909.640 17,641,138  -  17,641,138 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ

 92.998  -  92.998 83.346  -  83.346 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 18.313.513 722.807 17.590.706 19,561,419 1,081,446 18,479,973 أخرى 

 5.371.952  -  5.371.952 3,754,024  -  3,754,024 أصل حق االستخدام 

 63.764.208 43.414.208 20.350.000 22,004,990 22,004,990 - ودائع ألجل

 6.598.727  -  6.598.727 7,367,791  -  7,367,791 ممتلكات ومعدات، صافي

 40.000.000 40.000.000  -  40.000.000 40.000.000 - وديعة نظامية

 4.290.280 4.290.280  -  4,435,491 4,435,491 - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 672.215.083 275.904.067 396.311.016 697,093,360 251,670,760 445,422,600 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 23.683.805  -  23.683.805 18,820,458  -  18,820,458  ذمم دائنة

 28.210.537 1.655.874 26.554.663 25,541,069 244,820 25,296,249 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 29.424.459  -  29.424.459 30,568,113  -  30,568,113 ذمم معيدي التأمين الدائنة

 140.802.544  -  140.802.544 187,821,762  -  187,821,762 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3.277.777  -  3.277.777 5,244,303  -  5,244,303 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 80.887.169  -  80.887.169 99,620,093  -  99,620,093 مطالبات تحت التسوية

 59.981.723  -  59.981.723 50,983,390  -  50,983,390 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط تأمين وإحتياطات 

 15.630.000  -  15.630.000 11,006,000  -  11,006,000 أخرى

 - -  - 198,942  -  198,942 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 10.427.777  -  10.427.777 11,262,872  -  11,262,872 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 6.281.980 6.281.980  -  6,652,889 6,652,889 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 4.911.126  -  4.911.126 3,470,318  -  3,470,318 التزام ايجار 

 4.290.280 4.290.280  -  4,435,491 4,435,491 - عوائد استثمار الوديعة النظامية المستحقة

 41.909.640 41.909.640  -  17,641,138 17,641,138 - التأمين عمليات إلى مستحقة مبالغ

 449.718.817 54.137.774 043.395.581 473,266,838 28,974,338 444,292,500 إجمالي المطلوبات

       

       الفائض المتراكم 

 2.252.905  -  2.252.905 2,653,032  -  2,653,032 توزيعات الفائض المستحقة

 (1.522.932)  -  (1.522.932) (1.522.932)  -  (1.522.932) خسارة اكتوارية لبرامج محددة المزايا

 450.448.790 54.137.774 396.311.016 474,396,938 28,974,338 445,422,600 اجمالي المطلوبات والفائض المتراكم 

       

       حقوق المساهمين

 265.000.000 265.000.000  -  265.000.000 265.000.000  -  رأس المال

 (43.978.974) (43.978.974)  -  (43,106,382) (43,106,382)  -  خسائر متراكمة

 745.267 745.267  -  802,804 802,804  -  إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع

 221.766.293 221.766.293  -  222,696,422 222,696,422  -  إجمالي حقوق المساهمين

 672.215.083 275.904.067 396.311.016 697,093,360 251,670,760 445,422,600 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين



 شركة التأمين العربية التعاونية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2021سبتمبر  30الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في لفترة 
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 معلومات اضافية )تتمة( -16

 قائمة الدخل األولية الموجزة -

 لاير سعودي 

  2021 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة اشهر لفترة  

 )غير مراجعة(

  2020 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       اإليرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 70,896,539 - 70,896,539 91,562,452 - 91,562,452 مباشر -

       أقساط إعادة التامين المسندة:

 (15,800,819)  - (15,800,819)  (18,514,182) - (18,514,182) دولي -

 (615,495)  - (615,495)  (606,208) - (606,208) محلي -

 (1,080,000)  - (1,080,000)  (1.225.344) - (1.225.344) مصاريف فائض الخسارة

 53,400,225 - 53,400,225 71,216,718 - 71,216,718 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 

  6,444,643  -  6,444,643  (1,122,402) - (1,122,402) صافي

 59,844,868 - 59,844,868 70,094,316 - 70,094,316 صافي أقساط التامين المكتسبة

 3,476,271 - 3,476,271 3,523,932 - 3,523,932 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 267,154 - 267,154 433,961 - 433,961 اخرىاكتتاب إيرادات 

 63,588,293 - 63,588,293 74,052,209 - 74,052,209 إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (50,274,276)  - (50,274,276)  (64,135,614) - (64,135,614) المطالبات المدفوعةإجمالي 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  16,774,288  -  16,774,288  10,179,594 - 10,179,594 المدفوعة

 (33,499,988)  - (33,499,988)  (53,956,020) - (53,956,020) صافي المطالبات المدفوعة

  2,373,498  -  2,373,498  1,694,345 - 1,694,345 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 

 (389,514) - (389,514) عنها صافي

 (5,313,000) -  (5,313,000) 

 (36,439,490)  - (36,439,490)  (52,651,189) - (52,651,189) صافي المطالبات المتكبدة

 (6,056,551)  - (6,056,551)  (8,530,768) - (8,530,768) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

  4,699,000  -  4,699,000  2,853,000 - 2,853,000 التغير في احتياطي عجز اقساط التامين 

 - - - - - - مصاريف اكتتاب اخرى

 (37,797,041)  - (37,797,041)  (58,328,957) - (58,328,957) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

       

 25,791,252 - 25,791,252 15,723,252 - 15,723,252 صافي ربح االكتتاب

       

       )مصروفات( /إيرادات تشغيل أخرى

 (3,730,657)  - (3,730,657)  4,527,338 - 4,527,338 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (17,554,620)  (215,493) (17,339,127)  (19,072,645) (1,086,210) (17,986,435) مصاريف إدارية وعمومية

  388,627  365,016  23,611  147,104 117,864 29,240 على ودائع دخل عمولة

 - - - - - - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 910,648 634,147  276,501  858,614 566,713 291,901 توزيعات ارباح

إجمالي )مصروفات( / إيرادات تشغيل 

 (19,986,002) 783,670 (20,769,672)  (13,539,589) (401,633) (13,137,956) أخرى

 5,805,250 783,670 5,021,580 2,183,663 (401,633) 2,585,296 )الخسارة( للفترة / اجمالي الفائض 

عمليات ربح الفترة المنسوب إلى 

 - 4,519,422 (4,519,422) - 766,2,326 (766,2,326) المساهمين

قبل الزكاة وضريبة  لفترةربح ا صافي

 5,805,250 5,303,092 502,158 2,183,663 1,925,133 258,530 الدخل 

 (2,000,000) (2,000,000) - (1,427,927) (1,427,927) - الزكاة وضريبة الدخل

الفترة بعد الزكاة  ربح صافي 

 3,805,250 3,303,092 502,158 755,736 497,206 258,530 وضريبة الدخل
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 معلومات اضافية )تتمة( -16

 قائمة الدخل األولية الموجزة -

 لاير سعودي 

  2021 سبتمبر 30المنتهية في اشهر  التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(

  2020 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )غير مراجعة(

 التأمين عمليات 

 عمليات

 عمليات التأمين األجمالي المساهمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

       اإليرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 278,724,182 - 278,724,182 332,166,794    -  332,166,794 مباشر -

  -     أقساط إعادة التامين المسندة:

 (70,755,523)  - (70,755,523)  (79,852,547)    -  (79,852,547) دولي -

 (4,684,223)  - (4,684,223)  (19,295,162)    -  (19,295,162) محلي -

 (3,240,000)  - (3,240,000)  (3,676,032)    -  (3,676,032) مصاريف فائض الخسارة

 200,044,436 - 200,044,436 229,343,053    -  229,343,053 أقساط التامين المكتتبةصافي 

التغير في أقساط التامين غير 

 (24,174,697)  - (24,174,697)  (36,247,422)    -  (36,247,422) المكتسبة، صافي

 175,869,739 - 175,869,739 193,095,631    -  193,095,631 صافي أقساط التامين المكتسبة

  8,839,365  -  8,839,365  14,397,977    -  14,397,977 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 4,633,500    -  4,633,500 2,163,226    -  2,163,226 ايرادات اخرى

  189,342,604 -  189,342,604 209,656,834    -  209,656,834 إجمالي اإليرادات

       

       ومصاريف اإلكتتابتكاليف 

 (158,842,196) - (158,842,196) (192,257,695)    -  (192,257,695) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  54,848,672  -  54,848,672  33,709,659    -  33,709,659 المدفوعة

 (103,993,524) - (103,993,524) (158,548,036)    -  (158,548,036) صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت التسوية، 

 (1,208,516)  - (1,208,516)  13,222,811    -  13,222,811 صافي

التغير في المطالبات المتكبدة وغير 

  5,260,000  -  5,260,000  6,150,486    -  6,150,486 المبلغ عنها صافي 

 (99,942,040) - (99,942,040) (139,174,739)    -  (139,174,739) المطالبات المتكبدةصافي 

 (15,292,452)  - (15,292,452)  (23,852,402)    -  (23,852,402) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

التغير في احتياطي عجز اقساط 

 (8,473,200)  - (8,473,200)  4,624,000    -  4,624,000 التامين 

 (6,671,609)  - (6,671,609)     -     -     -  مصاريف اكتتاب اخرى

 (130,379,301) - (130,379,301) (158,403,141)    -  (158,403,141) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 58,963,303 - 58,963,303 51,253,693  -    51,253,693 صافي ربح اإلكتتاب

       

       )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 (728,292)  - (728,292)  1,911,668    -  1,911,668 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (53,037,571) (550,064)  (52,487,507) (51,564,160) (1,428,878) (50,135,282) مصاريف إدارية وعمومية

  2,000,093   1,962,482   37,611  571,130 475,639 95,491 دخل عمولة

  768,858   768,858  - 1.537.538 1.537.538    -  أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

  2,830,385   2,003,481   826,904  2,610,709 1,735,007 875,702 توزيعات ارباح

تشغيل  إيرادات/ )مصروفات(  إجمالي

 (48,166,527)   4,184,757  (52,351,284)  (44,933,115) 2,319,306 (47,252,421) أخرى

       

  10,796,776   4,184,757   6,612,019  6,320,578 2,319,306 4,001,272 اجمالي الفائض الفترة 

الفترة المنسوب إلى عمليات  خسارة

 -  5,950,817  (5,950,817)     -  3,601,145 (3,601,145) المساهمين

الزكاة  قبلصافي الربح للفترة 

  10,796,776  10,135,574  661,202  6,320,578 5,920,451 400,127 وضريبة الدخل

 (5,000,000) (5,000,000) - (5,047,859) (5,047,859)    -  الزكاة وضريبة الدخل

ربح الفترة بعد الزكاة  صافي

 5,796,776 5,135,574 661,202 1,272,719 872,592 400,127 وضريبة الدخل
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 معلومات اضافية )تتمة( -16

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة -

 سعودي لاير 

 
2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة(

2020 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة(

 التأمين عمليات 

 عمليات

 التأمين عمليات األجمالي المساهمين

 عمليات

 األجمالي المساهمين

  3,805,250   3,303,092   502,158  755,736 497,206 258,530 الفترة ربح صافي

       

       أخرى شاملة إيرادات

       

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها 
       :الموجزة األوليةالحقاً إلى قائمة الدخل 

       :للبيع المتاحة اإلستثمارات

  741,468   741,468  - 653,632 653,632    -  العادلة القيمة في التغير

  741,468   741,468  - 653,632 653,632 -    للفترة اآلخر الشامل اإليراد إجمالي

  4,546,718   4,044,560   502,158  1,409,368 1,150,838 258,530 اإليراد الشامل للفترة  إجمالي

 
 

 

 لاير سعودي 

 

2021 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

 )غير مراجعة(

2020 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

 )غير مراجعة(

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين األجمالي المساهمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

  5,796,776  5,135,574   661,202  1,272,719 872,592 400,127 الفترةصافي ربح 

       

       إيرادات شاملة أخرى

       

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها 
األولية الحقاً إلى قائمة الدخل 

    :الموجزة

   

       اإلستثمارات المتاحة للبيع:

  422,163   422,163  - 57,537 57,537    -  التغير في القيمة العادلة

  422,163   422,163  - 57,537 57,537    -  ة اآلخري للفترةالشاملااليراد  إجمالي

 الشامل للفترة  اإليرادإجمالي 

400,127 
930,129 1,330,256 

 661,202   

5,557,737  

 6,218,939  
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 ضافية )تتمة(إمعلومات   -16

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة -

 لاير سعودي 

 (مراجعة)غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  الفترة )غير مراجعة( 2021 سبتمبر 30الفترة المنتهية في  

 األجمالي المساهمين عمليات التأمين عمليات األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 
       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  5,796,776   5,135,574   661,202  1,272,719 872,592 400,127 الفترة / )خسارة( ربح  صافي

       التعديالت للبنود غير النقدية:

  1,634,051  -  1,634,051  1,884,366 - 1,884,366 إستهالكات الممتلكات والمعدات
 (768,858) (768,858) - (1,537,538) (1,537,538)  )أرباح( / خسائر بيع استثمارات متاحة للبيع

 (3,000) - (3,000) - - - ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 1,465,573 - 1,465,573 1,617,929 - 1,617,929 استهالك اصول حق استخدام

  170,478  -  170,478  128,113 - 128,113 مصاريف تمويل 

  728,292  -  728,292  (1,911,668) - (1,911,668) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 - - -  -  انخفاض استثمارات متاحة للبيع أعباء

 1,266,402 - 1,266,402 1,234,915 - 1,234,915 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 5,000,000 5,000,000 - 5,047,859 5,047,859 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 3,353,782 4,382,913 7,736,695 5,922,998 9,366,716 15,289,714 
       التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية

 (48,282,826)  - (48,282,826)  (31,769,870) - (31,769,870) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

  11,149,368  -  11,149,368  (10,771,796) - (10,771,796) المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 (9,531,901)  - (9,531,901)  (31,955,736) - (31,955,736) التسوية 
المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  5,934,000  -  5,934,000  2,847,847 - 2,847,847 غير المبلغ عنها

 (3,330,503)  - (3,330,503)  (2,536,893) - (2,536,893) تكاليف إكتتاب مؤجلة

 (1,080,000)  - (1,080,000)  (1,225,338) - (1,225,338) مصاريف فائض الخسارة المؤجلة

 (9,652)  - (9,652)  9,652 - 9,652 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 (3,868,173) (177,715)  (3,690,458) (1,247,908) (358,639) (889,269) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
  67,300  -  67,300  (4,863,347) - (4,863,347) ذمم دائنة 

 (2,595,620)   79,500  (2,675,120)  (2,669,468) (1,411,054) (1,258,414) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  1,036,173  -  1,036,173  1,143,654 - 1,143,654 ذمم معيدي التأمين
  13,025,329  -  13,025,329  47,019,218 - 47,019,218 أقساط تأمين غير مكتسبة

  319,759  -  319,759  1,966,526 - 1,966,526 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
  10,740,417  -  10,740,417  18,732,924 - 18,732,924 مطالبات تحت التسوية

 (11,194,000)  - (11,194,000)  (8,998,333) - (8,998,333) المبلغ عنها  يرمطالبات متكبدة غ

  8,473,200  -  8,473,200  (4,624,000) - (4,624,000) أخرى واحتياطيات األقساطاحتياطي عجز 
 (500,484)  - (500,484)  - - - تزيعات الفائض المستحقة

 (41,197)  - (41,197)  198,942 - 198,942 عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ

 (14,399,096) 9,268,501 (23,667,597) (21,007,231) 2,613,220 (23,620,451) النقد )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
 (4,353,833)  (4,353,833)     -  (4,676,950) (4,676,950) - مدفوعةزكاة وضريبة دخل 

 (2,561,008)     -  (2,561,008)  (399,820) - (399,820) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد )المستخدم في(  األنشطة 

 (21,313,937) 4,914,668 (26,228,605) (26,084,001) (2,063,730) (24,020,271) التشغيلية

       

       التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  6,514,910   9,313,347  (2,798,437)  (49,182,327)  (49,182,327)    -  استثمارات )اضافات(/  استبعادات
 67,877,898 57,877,898  10,000,000   41,759,218  21,409,218 20.350.000 ودائع ألجل )اضافات(/ استبعادات 

 (1,322,331)     -  (1,322,331)  (2,653,430)     -  (2,653,430) اضافات ممتلكات ومعدات
صافي النقد من/ )المستخدم في(   األنشطة 

 73,070,477 67,191,245  5,879,232  (10,076,539) (27,773,109) 17,696,570 اإلستثمارية

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

    -  (53,142,981)   53,142,981     -  (24,268,502)   24,268,502  مبالغ مستحقة من / الى المساهمين

 (1,409,425)    -  (1,409,425) (1,568,921)     -  (1,568,921)   التزام إيجار مدفوع
األنشطة    صافي النقد من/ )المستخدم في(

 (1,409,425) (53,142,981)  51,733,556 (1,568,921)  (24,268,502)   22,699,581  التمويلية

       
 50,347,115 18,962,932  31,384,183  (37,729,461) (54,105,341) 16,375,880 صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

  66,592,662   42,586,602   24,006,060   149,327,454   115,976,385   33,351,069  النقدية وما في حكمها، بداية الفترة

 116,939,777 61,549,534  55,390,243  111,597,993 61,871,044 49,726,949 النقدية وما في حكمها، نهاية الفترة

       معلومات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة لألستثمارات 

  422,163.00   422,163     -   57,537   57,537     -  المتاحة للبيع
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 أقساط التأمين المكتتبة حسب نوع العميل  -17

 )غير مراجعة(  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

إجمالي أقساط التأمين 

 المركبات الصحي المكتتبة

الممتلكات 

 المجموع الحماية واالدخار والحوداث 

 12,304,140 - 296,067 9,328,088 2.679.985 عمالء  أفراد

 2,236,632 - 28,941 1,110 2,206.581 عمالء منشآت متناهية الصغر

 10,928,031 - 2,814,774 380,745 7.732.512 عمالء منشآت صغيرة

 8,059,225 2,376 2,586,528 1,360,281 4.110.040 عمالء منشآت متوسطة

 58,034,424 105,728 5,491,659 3,209,184 49.227.853 عمالء منشآت كبيرة

 91,562,452 108,104 11,217,969 14,279,408 65.956.971 اإلجمالي
      

 

 

 

 (مراجعة)غير   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة

 التأمين أقساط إجمالي

 المركبات الصحي المكتتبة

 الممتلكات

 المجموع واالدخار الحماية والحوداث 

 38,358,649 - 1,916,048 25,932,749 10.509.852 أفراد  عمالء

 5,113,761 - 418,512 353,977 4,341,272 الصغر متناهية منشآت عمالء

 26,604,412 2,827 10,426,193 2,329,038 13,846,354 صغيرة منشآت عمالء

 55,236,765 529,572 21,015,102 24,288,268 9,403,823 متوسطة منشآت عمالء

 206,853,207 105,728 56,896,788 58,494,169 91,356,522 كبيرة منشآت عمالء

 332,166,794 638,127 90,672,743 111,398,201 129,457,823 اإلجمالي
      

 

 أرقام المقارنة  -18

 .ةالحالي عرض الفترةأرقام الفترة السابقة لتتوافق مع بعض تم إعادة تبويب 
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 .ـه 1443األول ربيع 28الموافق  م2021 نوفمبر 3 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
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