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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  - ۱

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  –شركة التأمين العربية التعاونية ("الشركة") 
، ۱۱۳۲۳، الرياض ۲۸٦٥٥). إن العنوان المسجل للشركة هو ..ب ۲۰۰۸يناير  ۲۷هـ (الموافق ۱٤۲۹محرم  ۱۸بتاريخ  ۱۰۱۰۲٤۳۳۰۲

 .ة العربية السعوديةالمملك

يسي جميع فئات أهداف الشركة في مزاولة أتتمثل  عمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاطها الرئ
 ٤هـ (الموافق ۱٤۲۹محرم  ۲٦التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، الا.دخار. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية (تداول) في 

ين في ۲۰۰۸فبراير   .)۲۰۰۹يناير  ۱الموا) ـهفق ۱٤۳۰محرم  ٤). بدأت الشركة عمليات التأمين وإعادة التأم

لتعديل  ۳٥۱۰۰۰۰۷٦۸۸٥موافقة رسمية برقم  البنك المركزي السعودي )، أصدر۲۰۱٤أبريل  ۱٤ـ (الموافق ه۱٤۳٥جمادى الثاني  ۱٤في 
 عادة التأمين.إبحيث يكون مقتصراً فقط على ممارسة نشاط التأمين وإلغاء نشاط  ۱٥/۲۰۰۸٦ة برقم ت م ن/التصريح الصادر للشرك

ادر في  ي الص  .۲۰۱٥هـ الموافق ۱٤۳۷قامت الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديالت نظام الشركات السعود

 أسس اإلعداد - ۲

 أسس العرض )أ(

المعتمد في المملكة العربية السعودية  وليالتقرير المالي األ - ۳٤الدولي  ةالموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسب األوليةالمالية  القوائمتم إعداد 
 .للمراجعين و المحاسبيناألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  واإلصداراتوالمعايير 

المعتمد في المملكة  ۳٤، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰المنتهية في  للفترةالموجزة للشركة كما في  األوليةالمالية  القوائمتم إعداد 
 العربية السعودية وقانون مراقبة التأمين ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية. 

ً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية،  صلة لكل من عمليات التأمين وعمليات على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفيجب وفقا
اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في وكذلك ، والمطلوبات، موجوداتيتم تسجيل ال .المالية وفقا لذلكالقوائم عرض يتم المساهمين و

ليها من قبل إدارة الشركة ومجلس يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة ع .الحسابات الخاصة بذلك الإلإلاط
 اإلدارة.

القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. كما بقياس الالمالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء  الإلإلائمأعدت 
ف المتداول / غير المتداول ومع ذلك يمكن تصنيف األرصدة التالية لم يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة بطريقة التصني

مين بصفة عامة على أنها متداولة: النقدية وما في حكمها، ودائع قصيرة األجل، أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي، حصة معيدي التأ
ة، حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، تكاليف من األقساط غير المكتسبة، حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوي

حاملي الوثائق، دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى، لاكتتاب مؤجلة، مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، مطالبات مستحقة الدفع 
، أقساط تأمين غير مكتسبة، عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير المبلغ الدائنة معيدي التأمين أرصدة

دخل، مستحق ألطراف ذات عالقة. العنها، إحتياطي عجز أقساط التأمين واحتياطيات فنية أخرى، توزيعات الفائض المستحقة، زكاة وضريبة 
األصول غير الملموسة، وديعة نظامية، مكافأة  ،ممتلكات ومعدات ،ة عامة على أنها غير متداولة: االستثماراتيمكن تصنيف األرصدة التالية بصف

 ، وحق استخدام األصول.نهاية الخدمة

ليات التأمين وعمليات والتدفقات النقدية لعماألولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل  األولية الموجزة قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل
تلتزم بمتطلبات المباديء اإلرشادية الصادرة من قبل  إضافيةتم تقديمها كمعلومات مالية  ۱٦ المعروضة في اإليضاح األولية الموجزة المساهمين

السعودي للبنك المركزي وائح التنفيذية السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية . وتتطلب اللللبنك المركزي اللوائح التنفيذية 
ي فصل واضح للموجودات والمطلوبات و اإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناءاً على ذلك فإن قائمة المركز المال

األولية لنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين والتدفقات ااألولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة األولية الموجزة وقائمة الإلخل 
 والمشار إليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليراداوال  تمصاريف والمكاسب أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية . الموجزة 

ج أرصدة ومعامالت عمليات عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على مستوى الشركة مع اإللتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية يتم دم
ر التأمين وتوحيدها مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. ويتم إستبعاد األرصدة المدرجة ضمن العمليات والمعامالت واألرباح أو الخسائر غي

موحدة لمثل تلك المعامالت المحققة. إن وجدت. بالكامل خالل الدمج. والسياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين تكون 
 والوقائع في ظروف مشابهة.

جنب مع القوائم ال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنباً إلى 
 .۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱المالية السنوية للشركة كما هي بتاريخ 

ل السعودي. يتم التعبيرعن  القوائم المالية األولية الموجزة بالريا
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 )أسس اإلعداد (تتمة - ۲

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة )ب(
الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة  األوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 

قامت الشركة بمراجعة المصادر  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عالوة على ذلك،
، عالوة على ذلك، قامت الشركة )۱۹-المفصح عنها في آخر قائمة مالية سنوية بما يخص جائحة فيروس كورونا (كوفيد الرئيسية لتقدير عدم اليقين

يلي:  بالنظر فيما 

 ):۱۹-تأثير فيروس كورونا (كوفيد
الأ .ملاعثر هذا الوباء على ) كجائحة لسرعة انتشاره حول ۱۹-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كوروك) انوفيد۲۰۲۰مارس  ۱۱في 

فيروس، منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات بجميع بلدان العالم موقفاً للحد من انتشار ال
رضت حظر التجول بالكامل على وقامت الحكومة السعودية بالتحديد بإغالق حدود أراضيها وأصدرت قواعد ارشادية حول التباعد االجتماعي وف

 مستوى الدولة.
إجراء تعديالت أخرى على هذه أخذ أي قامت الشركة بتقييم أنه ال يلزم ، في الوقت الراهن) ۱۹-نتشار فيروس كورونا (كوفيدلهدوء او كنتيجة 

صص االحتياطيات الفنية وتقييمات انخفاض ال ل في مخ  قيمة.البيانات الماليال الالالف تلك المدرجة بالفع
 

 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 
تي تقوم بها الشر كة. هناك العديد يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية ال

 بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها 
بدة ولكن لم يتم اإلبالغ يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتك

في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم .ة. رلشالى إلمبلغة اية ردلفت الالالاالت لتقييمات اخالدمدام عة باستخوفدلمر اغيت الباطلمر ايدتقم يت .عنها
خصص  .تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على الم

خصص المطالبات المتكبدة وغير الم بلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن يعتبر م
ك المطالبات عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذل

 عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية. المتكبدة غير المبلغ
يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه 

تستند هذه األساليب  .نهج القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع الطبي كما استخدم الخبير االكتواري  .المخصصات
 .إلى عدد مال االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

دون لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة افي ر أو لفترة طويلة البيض نخفاك اناون هما يالدقيمتها عنت نخفضد المالية قاودات جولمأن االة رلشرر اتق
٪ من التكلفة األصلية ۳٥ شهور أو أكثر طويلة األمد ويعتبر االنخفاض بنسبة ٦تعتبر فترة  يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد الحمك.  .تاللفتها

عند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى ، التقلبات العادية في سعر السهم ، والمالءة المالية  لسياسة الشركة.هاًما وفقًا 
في التقنيوال ، ةتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية   .للشركة المستثمر فيهوأداء ا ، الصناعة والقطوال ، عاتغيرات 

 
 لتأمين المدينةاالنخفاض في الالساط ا

خصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة  يتم تكوين م
لتنظيم المالي ، دة هيكلة اعاس أو إإلفالافي ن يدلمل اخديل أن حتمان ، وايدلهامة للمالمالية ت اباولصعر اتعتب .وفقًا للشروط األصلية للمدينين

 .قيمتهات نخفضد اينة قدلمم امذلأن اعلى رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السن اعز لعجوا
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 القيمأل العادلة لألدوات المالية

المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة 
 .للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة

ت تقنيادام باستخك لذف جة متاحة بخالدرلمر األسعاون اما ال تألدعنط أو نشوق سود جدم ولمالية في ألألألة عدوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت
النماذج. وعندما م. في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام لتقييا

ت. ستخدم تقنيات التقييم (على سبيل المثال ، عندما تلمناسبة ت اضاراالفتس اساأعلى در فإنها تق، ة متاحة ظلقابلة للمالالوق الست اخالدمون ال 
ميع النماذج النماذج) لتحديد القيم العادلة ، يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن تلك المصادر. يتم اعتماد ج

وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم النماذج  قبل استخدامها ، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية
ت اطتبارالت والتقلبال) والمقابطر الخوالخاصة ن االئتماطر ا(مخان الئتماطر امخال مثت مجاالب لطتتك ، لذمع البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و

 .رهايدتقدارة إلن ام
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة الصادرة لكنها لم تصبح سارية المفعول حتى اآلآل  - ۳

تم إتباعها في إن السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر المعتمدة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك التي ي
ة في إعداد القوائم المالية السنو  م . ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ية للشركة للسنة المنتهي

 لم تصبح سارية المفعول حتى اآلن معايير جديدة صدرت لكنها 

أدناه.  تم إلإلفصاح عنهاللشركة األولية المالية  القوائمإن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ، ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار 
م...ل. لزم األألرتنوي الشركة اعتماد هذه المعايير ، إذا   ، عندما تصبح سارية ال

 األدوات المالية ۹رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

يار الدولي للتقارير المالية رقم  على الرغم من أن تاريخ  ، كما تم إصداره ، المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية ۹يعكس المع
وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والماللالبات  ۳۹االعتماد يخضع لمسودة التعرض الصادرة مؤخًرا حول استبدال معيار المحاسبة الدولي 

، ولكن التعديالت  ۲۰۱۳يناير  ۱عد . كان المعيار ساريًا مبدئيًا للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب۳۹المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 
ر ـفي ديسمب ةادرـ، الص للتحـولواإلفصاحات  ۹ر المالية ـار الدولي للتقاريـتاريخ السريان اإللزامي للمعي ۹على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .۲۰۲۳يناير  ۱ى ـإل اإللزامـيان ـسريالخ ـ، نقل تاري ۲۰۱۱

يار الدولي للتقارير المالية رقم  ۲۰۱۳نوفمبر  ۱۹ومع ذلفي ، ك  األدوات المالية (محاسبة التحوط  ۹، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المع
الجديد. في اجتماع ليشمل نموذج محاسبة التحوط العام  ۹) المعدل للمعيار الدولي للتقارير المالية ۹والتعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

سيكون فعاًال إلزاميًا لفترات إعداد التقارير  ۹عداد التقارير المالية رقم إل، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعيار الدولي  ۲۰۱٤فبراير 
يناير  ۱حتى  ۹التقارير المالية رقم  إلعدادمع استثناء مؤقت اختياري لتأجيل تطبيق المعيار الدولي  ۲۰۱۸يناير  ۱السنوية التي تبدأ في أو بعد 

للشركات التي ترتبط أنشطتها في الغالب مع التأمين. تماشيًا مع شركات التأمين األخرى في المملكة العربية السعودية ، أجلت الشركة  ۲۰۲۲
يار الدولي للتقارير المالية  يار الدولي لل ۲۰۲۳يناير  ۱حتى  ۹تطبيق المع  .۱۷ رقم تقارير الماليةلتتوافق مع اعتماد المع

 عقود التأمين ۱۷ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

التقارير المالية  إلعداد. سيكون المعيار الدولي ۲۰۱۷في مايو  ۱۷عداد التقارير المالية رقم إلأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي 
. بمجرد أن يصبح ساريًا ، يحل المعيار الدولي ۲۰۲۳يناير  ۱التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ساري المفعول إلزاميًا لفترات إعداد  ۱۷رقم 

داد إلع. الهدف العام للمعيار الدولي ۲۰۰٥الذي صدر في عام  ٤عداد التقارير المالية رقم إلمحل المعيار الدولي  ۱۷عداد التقارير المالية رقم إل
على الصعيد العالمي. هو  ۱۷التقارير المالية رقم  لتوفير نموذج محاسبي أكثر فائدة واتساقا لعقود التأمين بين الكيانات التي تصدر عقود التأمين 

 .۱۷إن الشركة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

سنة على البيانات المالية لل ۱۷بتطبيق التشغيل التجريبي الثاني للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  قامت إدارة الشركة ۲۰۲۲مايو  ۳۱في تاريخ 
 .۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱المنتهية في 
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ي حكمه  - ٤   النقد وماف

 ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 ۳٤٬۰۸٤٬۸۷٤ ٦٬۰۲۳٬۹۹۳ ۲۸٬۰٦۰٬۸۸۱ حسابات جارية لدى البنوك

 ۱٥٦٬۷۳٦٬۳۱٥ ٥۲٬٦۹۳٬۳۰۳ ۱۰٤٬۰٤۳٬۰۱۲ وداجأل عئل 
 ۱۹۰٬۸۲۱٬۱۸۹ ٥۸٬۷۱۷٬۲۹٦ ۱۳۲٬۱۰۳٬۸۹۳ اإلجمالي

 
 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 لایر لایرعلایرلایري

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليالایر الایرتأمين 
 ۲۷٬۳۲۲٬٥۳۳ ۱٬۰۹۸٬۷۲٦ ۲٦٫۲۲۳٫۸۰۷ حسابات جارية لدى البنوك

 ٥۸٬۰۲۰٬٥۳۹ ٥۸٬۰۲۰٬٥۳۹ - وداجأل عئل
 ۸٥٫۳٤۳٫۰۷۲ ٥۹٬۱۱۹٬۲٦٥ ۲٦٫۲۲۳٫۸۰۷ اإلجمالي

 
ين المدينة أقساط التأمين  - ٥     المدينة، صافيوذمم معيدي التأم

 
عيدي التأمين المدينة من اآلتي:  تتكون أقساط التأمين وذمم م

 

   ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 
 )(مراجعة

 لایر لایرعلایرلایري
 ۱۹۰٬۷۰۹٬۷٥۳  ۲۸٥٬۷۲٤٬۷۲۹ حمللایر الایرلایرثائق

 )٤۹٬۳۷٦٬۲۷۹(  )٤۹٬٥۷۷٬۳٥٥( ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ۱٤۱٬۳۳۳٬٤۷٤  ۲۳٦٬۱٤۷٬۳۷٤ صافي اقساط التامين الایرملایرينة

    
 ۱۳٬۲٤۷٬۲۳۲  ۲۷٬۸۳۷٬۳۸۲ ذمم معيدي التأمين

كوك في تحصيلهاناقصاً: مخصص ديون   )۳٬٦۰۳٬۷٥٤(  )۳٬۹۳٦٬۳۱۰( مش
عيدي التامين المدينة  ۹٬٦٤۳٬٤۷۸  ۲۳٬۹۰۱٬۰۷۲ صافي ذمم م

    
 ۱٥۰٬۹۷٦٬۹٥۲  ۲٦۰٬۰٤۸٬٤٤٦ صافي أقساط التامين وذمم معيدي التامين المدينة 
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 إستثمارات  - ٦

 تتألألأل األألتثمارات مآل آلآلتي:

   ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 ٦۹٬۹٦٦٬۸۲٦ ٦۹٬۹٦٦٬۸۲٦ - إستثمارات متاحة للبيع

 ۸٥٬٥٦٦٬٦۹٤ ٥۳٬۱۱٦٬۰٦۹ ۳۲٬٤٥۰٬٦۲٥ إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق*
 ۱٥٥٬٥۳۳٬٥۲۰ ۱۲۳٬۰۸۲٬۸۹٥ ۳۲٬٤٥۰٬٦۲٥ اإلجمالي

  
 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 لایر لایرعلایرلایري

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليالایر الایرتأمين 
 ٦۲٬۲۹۲٬٦٦۲ ٦۲٬۲۹۲٬٦٦۲    -  إستثمارات متاحة للبيع

 ۷۸٬۷۳۹٬۷٥٦ ٤٦٬۸۳٦٬٦۳۱ ۳۱٬۹۰۳٬۱۲٥ إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق*
 ۱٤۱٬۰۳۲٬٤۱۸ ۱۰۹٬۱۲۹٬۲۹۳ ۳۱٬۹۰۳٬۱۲٥ اإلجمالي

 
االستحقاق حتى تاريخ   المطفةأ. بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة الموجزة األألليةتظهر السندات في قائمة المركز المالي * 

  لایر سعودي ). ۸۱٬۰۹٦٬۳۰۳:  ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱لایر سعودي (  ۸۱٬٥۹۷٬۳۲٤ مبلغ 

 كاآلتي: االستثماراتأن حركة  -
 مينأالتعمليات  

 

  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 
 مراجعة)(

 لایر لایرعلایرلایري
 ۳۲٬٦٥۳٬۱۲٥  ۳۱٬۹۰۳٬۱۲٥ الرصيد اإلفلایرلایرالایري

 -  ۱٬٦۷۲٬٥۰۰ إضافات 
 )۷٥۰٬۰۰۰(  )۱٬۱۲٥٬۰۰۰( استبعادات

 ۳۱٬۹۰۳٬۱۲٥  ۳۲٬٤٥۰٬٦۲٥ الرصيد الختامي
 
 عمليات المساهمين 

 

 ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 
 )(مراجعة

 لایر لایرعلایرلایري
 ۷۱٬٥۰۰٬۳۸۷  ۱۰۹٬۱۲۹٬۲۹۳ الرصيد اإلفلایرلایرالایري

۲۳٦٬۹۱۸٬٥٦ إضافات    ۱٤۸٫۲۹۲٫۱۸۹ 
)۰۲۳٬۷۲٥۲۲٬( اإلستبعادات   )۱۱۲٬۷۲۸٬۷۱۲(  

إلإلافات و االستبعادات ٥۳۹٬۱۹۳۱٤٬ صافي ا   ۳٥٬٥٦۳٬٤۷۷ 
 ۲٬٦۷٥٬۰۰۱  - خالل الفترة/ السنة أرباح محققة

غير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  )۹۳۷٬۲۳۹( الت   )٦۰۹٬٥۷۲(  
 ۱۰۹٬۱۲۹٬۲۹۳  ۱۲۳٬۰۸۲٬۸۹٥ الرصيد الختامي 
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ت الفنية - ۷  المخصصا

افي المطالبات تحت التسوية والمخصصات األخرى ۷-۱  ص

 يتكون صافي المطالبات تحت التسوية والمخصصاأل ألألخرى من اآلتي:

 

 ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 
 )(مراجعة

 لایر لایرعلایرلایري
 ۱۱٦٬٥۷۹٬۰۳۸  ۱٬۰٥۰٬۱٤۲٬۰٥۰ المطالبات تحلایر الایرتسوية

 (۱۲٬۰۸٦٬٥۷٥)      )۱۰٬۱۸۷٬۸٦۳( يخصم : القيمة المتوقعل  ةلخردة والتعويضات المستردة
 ۱٬۰۳۹٬۹٥٤٬۱۸۷  ۱۰٤٬٤۹۲٬٤٦۳  

  ٥۲٬۹۷۰٬۳۹۰        ٥۷٬۷٥۲٬٦۲۱ مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
  ۸٬۹٦٥٬۰۰۰          ۱٬٤۸۹٬۹۷٦ إحتياطي عجز أقساط تأمين وإحتياطات أخرى 

 ٥۹٬۲٤۲٬٥۹۷     ٦۱٬۹۳٥٬۳۹۰  
    يخصم :

عيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -   ۷۰٬٥۸٦٬٦۹٦        ۱٬۰۰٦٬٤٥٤٬٦٦۱ حصة م
عيدي التأمين من المطالبات  -   ۸٬۳٤٥٬۸۷۸          ٥٬۸٤۷٬۹۸٥ المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة م

 ۱٬۰۱۲٬۳۰۲٬٦٤٦     ۷۸٬۹۳۲٬٥۷٤  
 ۸٦٬۸۹٤٬۱۳۸        ۸۷٬٤۹٥٬۲۷۹  

 

 

 
 

  غير المكتسبة أقساط التأمينحركة   ۷-۲

 غير المكتسبة كاآلتي: أقساط التأمينإن حركة 

  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشهر المنتهية في  اللایرلایرعة 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 الصافي معيدي التأمين إجمالي 
 ۱۲۰٬۲۱۷٬۰۹٥ )٤۷٬۸۷۷٬۲٦٤( ۱٦۸٬۰۹٤٬۳٥۹ الرصيد في بداية الفترة

 ٤٥۸٬۸٦۲٬۰٦٦ )۱۱۰٬۸۰۱٬۳۷۳( ٥٦۹٬٦٦۳٬٤۳۹ األقساط المكتتبة خالل الفترة
)۳۸٤٬۲۸۱٬۷٤٥( األقساط المكتسبة خالل الفترة  ۱۰٤٬۳۷۱٬٦٦۷ )۲۷۹٬۹۱۰٬۰۷۸( 

 ۲۹۹٬۱٦۹٬۰۸۳ )٥٤٬۳۰٦٬۹۷۰( ۳٥۳٬٤۷٦٬۰٥۳ الفترة الرصيد في نهاية
 

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱السنة المنتهية في  
 (مراجعة)

 لایر لایرعلایرلایري
عيدي التأمين إجمالایري   الصافي م

 ۹۷٬۸۹۷٬۸۱٥ (٤۲٬۹۰٤٬۷۲۹) ۱٤۰٬۸۰۲٬٥٤٤ الرصيد في بداية الفترة
 ۲۹۱٬۰۷۷٬۳٤۸ (۱۳۱٬۲٤٥٬۲٥٥) ٤۲۲٬۳۲۲٬٦۰۳ األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (۲٦۸٬۷٥۸٬۰٦۸) ۱۲٦٬۲۷۲٬۷۲۰ (۳۹٥٬۰۳۰٬۷۸۸) األقساط المكتسبة خالل الفترة
 ۱۲۰٬۲۱۷٬۰۹٥ (٤۷٬۸۷۷٬۲٦٤) ۱٦۸٬۰۹٤٬۳٥۹ الرصيد في نهاية الفترة
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 والتالهدات االلتزامات - ۸

 والتعهدات من اآلتي: االلتزاماتتتكون  )أ

 

 ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
 (غير مراجعة)
  لایر سعودي

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱
 مراجعة)(

 لایر لایرعلایرلایري
 ۲٬۷۰۹٬٥۰۰  ۲٬۷۰۹٬٥۰۰ خطابات ضمان

 ۲٬۷۰۹٬٥۰۰  ۲٬۷۰۹٬٥۰۰ اإلجمالایري
    

 

ي القضائية واألنظمة  )ب  الدعاو

معرفة تعمل الشركة في مجال التأمين، وهي عرضة لدعاوي قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو 
الشركة أو المحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية، تعتقد اإلدارة بإنه لن يكون لهذه الدعاوي (بما في ذلك القضايا) أى أثر جوهري علي نتائج 

يلا.. . يوجد لدى الشركة أي دعوي قضائية جوهرية بتاريخ إعداد القوائم الألاليأل األأللية .ا ال  .الموجزة .ر..
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية - ۹

اريخ القياس. القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم إستالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في ت
 -األمرين التاليين:يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد 

يسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -  في السوق الرئ

 المطلوبات. أوفي غياب السوق الرئيسفي ال ، يسوق األكثر مالئمه للوصل للموجودات   -

 .الموجزةإن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية 

ت التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  تستخدم الشركة المستويا

تي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس اداة مماثلةأو   داةالمستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األ  ،ال

يم أخرى تحدد كافة مدخالتها الهامة يتق طرقأو  المتشابهةمطلوبات اللموجودات ول األسواق المالية النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 
 ، و القابلة للمالحظة وفقاً لمعلومات السوق

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

 القيمة العادلة

ل التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ، بما ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات ا تم التي لمالية يوضح الجدو
اليت اليتم قياسها بالقيمة العادلة اذا كانت القيمة الدفترية المالية للموجودات والمطلوبات  معلومات القيمة العادلة  نال يتضماسها بالقيمة العادلة . قي

 العادلة. لقيمتهامقاربة بشكل معقول 

 القيمة العادلة   

 (غير مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 لایر سعودي   
      بالقيمة العادلة: مدرجةموجودات مالية 

       استثمارات متاحة للبيع: 
 ۳۸٬۱۸٥٬۰۷۷ - ۳۸٬۱۸٥٬۰۷۷ -   صناديق استثمارية   -
 ۱۸٬۲٥٥٬۹۳۰ - - ۱۸٬۲٥٥٬۹۳۰   سندات   -
 ۱۱٬٦۰۲٬۷٤۲ - - ۱۱٬٦۰۲٬۷٤۲   محفظة أسهم -
 ۱٬۹۲۳٬۰۷۷ ۱٬۹۲۳٬۰۷۷ - -   أسهم * -

مالي-         ٦۹٬۹٦٦٬۸۲٦ ۱٬۹۲۳٬۰۷۷ ۳۸٬۱۸٥٬۰۷۷ ۲۹٬۸٥۸٬٦۷۲   اإلج
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 القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ۹

 القيمة العادلة   

 (مراجعة) ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 لایر سعودي   
      مدرجة بالقيمة العادلة:موجودات مالية 

       استثمارات متاحة للبيع: 
 ۳۲٬۱۰۲٬۱٦۰ - ۳۲٬۱۰۲٬۱٦۰ -   صناديق استثمارية   -
 ۲۸٬۲٦۷٬٤۲٥ -    -  ۲۸٬۲٦۷٬٤۲٥   سندات  -
  ۱٬۹۲۳٬۰۷۷  ۱٬۹۲۳٬۰۷۷    -     -    اسهم * -
 ٦۲٬۲۹۲٬٦٦۲ ۱٬۹۲۳٬۰۷۷ ۳۲٬۱۰۲٬۱٦۰ ۲۸٬۲٦۷٬٤۲٥   اإلجمالي- 

 

: ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱( ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ لایر سعودي كما في )۱۰٤٬۲٤۲( المتاحة للبيع والبالغةالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات  إظهاريتم 
ألي ألألية ۱۳٥٬٦۹٥ ين في قائمة المركز الم  .الموجزة لایر سعودي( ضمن حقوق المساهم

تحويالت بين المستوى األول والثاني من قياسات القيمة العادلة، وكذلك لم يحدث تحويالت إلى ، لم يكن هناك ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰للفترة المنتهية في 
.ا.لة. ثالث من قياسات القيمة ال  أو من المستوى ال

استثمارات ملایريون  لایر سعودي)،  ۱٫۹:  ۲۰۲۱ديسلایربر  ۳۱لایر سعودي ( مليون ۱٫۹ شركة محلية غير متداولة والبالغ في أسهم االستثماريمثل * 
). ونظراً لعدم توفر القيمة %۳٫۸٥:  ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱( %۳٫۸٥س مال شركة نجم لخدمات التأمين غير المتداولة بنسبة أفي حقوق ملكية ر
 ة.جوهري بين القيمة العادلة الالالا االستالالار القيمتال االدفتري اختالف دال يوجي اإلدارة أبالتكلفة وفي ر االستثمارالعادلفقد ،ة تم قيد 

ت التشغيلية  - ۱۰  القطاعا

من قبل مجلس إدارة الشركة لوظيفتها  بانتظاميتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها 
يلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.  كصانع القرار التشغ

ة الشركة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس إدار
 تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.. الموجزةبطريقة تتوافق مع ذلك في قائمة الدخل األولية 

 .۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القيارأل سباح أو خسائر القطاعات منذ  أيتطرأ  لم

وذمم معيدي التأمين  ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات، والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، وأقساط التأمين
 ةاستثمار الوديع، والمبالغ المستحقة من جهال الات عالقة، و الوديعة النظاوعوا ،ةيمألد الألألد وألاألي ألألمهو، ألجل، والودائع واالستثماراتالمدينة، 
ير المو.عة.النظامية .ودات غ تالي تم إدراجها ضمن المو  ، وبال

خصص مكافأة نهاية الخدمة، و ، لوبات األخرىمصاريف مستحقة والمطدائنون و ال تتضمن مطلوبات القطاعات، ذمم معيدي التأمين، وم
 استثمارلبرامج محددة المزايا، وزكاة وضريبة دخل مستحقة، و عوائد  اكتواريةومخصصات أخرى، وتوزيعات الفائض المستحقة، وخسارة 

 غير الموزعة. االلتزاماتضمن  إدراجهم، وبالتالي تم المستحقة الوديعة النظامية

 العمولإل ،إلاإليرادات األخرى لعمليات التأمين ضمن القطاعات المخ...ة. واإلدارية ودخللم يتم توزيع المصاريف العمومية 

 يتم اإلبالال عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
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 القطاعات التشغيلية (تتمة) - ۱۰

 عمليات التأمين 
 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي (غير مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰في  كما

 لایر سعودي القطاعات التشغيلية
        موجودات 

عيدي التامين من األقساط غير المكتسبة  ٥٤٬۳۰٦٬۹۷۰ ۱٤٬٤٦۰٬۱۷٦ ۱٬۱۸٥٬۷٤۰ ۸٬٦٦۷٬۷٥٥ ۲۸٬۲۲۰٬۹۷۰ - ۱٬۷۷۲٬۳۲۹ حصة م

عيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   ۱٬۰۰٦٬٤٥٤٬٦٦۱ ۲۰٬٦۸۳٬٥۰۹ ۲٬٤۷۸٬٤۲۲ ۲٬٥۱۰٬۰٤۰ ۹٦٦٬٤٤٦٬٤٥۷ ۱۳٬۲٤٤٬۲۸٤ ۱٬۰۹۱٬۹٤۹ حصة م

 ٥٬۸٤۷٬۹۸٥ ٥۸۳٬۰۸۰ ۲۲۲٬٦٥۸ ۱۸۸٬٥٥۹ ۳٬۱۲۲٬٥۳٤ - ۱٬۷۳۱٬۱٥٤ حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 ۲٤٬۸٤۱٬٤۲۹ ۱٬٥۰۷٬۷۸۸ ۱۷۰٬۸۳۰ ۸۱٦٬۷۸۱ ۲٬٥۰۳٬۳۲۹ ٦٬۸۹۲٬٦٦٥ ۱۲٬۹٥۰٬۰۳٦ تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 ٤۸۰٬۹٤۳٬٥۳٥ - - - - - - موجودات غير موزعة
 ۱۷٬٥٤٥٬٤٦۸ ۲۰٬۱۳٦٬۹٤۹ ۱٬۰۰۰٬۲۹۳٬۲۹۰ ۱۲٬۱۸۳٬۱۳٤٬ ٥۰٥۷٬٦٥۰ ۳۷٬۲۳٤٬٥٥۳ ۱٬٥۷۲٬۳۹٤٬٥۸۰ 

        
        مطلوبات

 ۳٥۳٬٤۷٦٬۰٥۳ ۱٥٬۷۹٦٬٦۹۲ ۱٬٤٦۱٬۳۷۸ ۹٬۹٥۹٬۹٤٦ ۲۹٬۱۳۹٬٥۹۹ ۸۳٬۸۷۸٬٦۲۲ ۲۱۳٬۲۳۹٬۸۱٦ غير مكتسبةأقساط تأمين 
 ۹٬۷٦۷٬۰۳٥ ۲٬۳٦۷٬۳۱٥ ۳٥۳٬۹۸۰ ۲٬٤۹۷٬۱۷۳ ٤٬٥٤۸٬٥٦۷ - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 ۱٬۰۳۹٬۹٥٤٬۱۸۷ ۲۷٬۱۷۷٬٦٥٤ ۳٬۱۲٦٬۹۰۰ ۳٬۹٦۱٬٦۸۹ ۹٦۹٬۱۰۹٬۹٥۸ ۲۱٬٦۳۲٬۳۳۸ ۱٤٬۹٤٥٬٦٤۸ مطالبات تحت التسوية
 ٥۷٬۷٥۲٬٦۲۱ ۱٬٥۲۹٬٥۸٥ ٤٦٦٬۰۰۸ ٤۷٦٬۹۱۲ ٤٬۳۱۲٬۸۱٤ ۲٤٬۷۷۰٬۳۱۹ ۲٦٬۱۹٦٬۹۸۳ مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 

 ۱٬٤۸۹٬۹۷٦ ۱۲۷٬۷۹۲ - ۸٥٬۸۰٤ ۳٥۹٬٥۹۲ ۹۱٦٬۷۸۸ - احتياطي عجز أقساط التأمين واحتياطيات أخرى 
 ۱۰۹٬۹٥٤٬۷۰۸ - - - - - - مطلوبات غير موزعة

 ۲٥٤٬۳۸۲٬٤٤۷ ۱۳۱٬۱۹۸٬۰٦۷ ۱٬۰۰۷٬٤۷۰٬٥۳۰ ۱٦٬۹۸۱٬٥۲٥٬٤ ٤۰۸٬۲٤٦٬ ٦٦۹۹۹٬۰۳۸ ۱٬٥۷۲٬۳۹٤٬٥۸۰ 
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 القطاعات التشغيلية (تتمة) - ۱۱

 عمليات التأمين 
 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱في  كما

 لایر سعودي التشغيليةالقطاعات 
        موجودات 

عيدي التامين من األقساط غير المكتسبة  ٤۷٬۸۷۷٬۲٦٤ ۸٬۲٥۲٬۷۹۹ ۲٬۰۰۷٬٥۲۰ ۷٬٦۲٦٬۱٤۲ ۱٥٬٤۷٤٬۰٥٤    -  ۱٤٬٥۱٦٬۷٤۹ حصة م
عيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   ۷۰٬٥۸٦٬٦۹٦ ۱۰٬۰٤۱٬۸٥۸ ۳٬۹٥۰٬٦٥٤ ۳٬٥٤۲٬۰۳۹ ۳٦٬۷۹۱٬٦۳۰ ۱۳٬۲٤٤٬۲۸٤ ۳٬۰۱٦٬۲۳۱ حصة م

 ۸٬۳٤٥٬۸۷۸ ۲٥٬۸۷۸ ۳۱۷٬۰۰۰ ۳٥٤٬۰۰۰ ۳٬۲٦۱٬۰۰۰    -  ٤٬۳۸۸٬۰۰۰ حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
 ۱۱٬۱۲۲٬۲۲٥ ۱٬۱۰٥٬۰٦۰ ۳۰۲٬٤۹٥ ۷۷۰٬۸۰۸ ۱٬٤٦۸٬۲۷۰ ۳٬٥٤۹٬۰۳۰ ۳٬۹۲٦٬٥٦۲ تكاليف اكتتاب مؤجلة 
 ۲۸٥٬۲۳۸٬۹۸٦    -     -     -     -     -     -  موجودات غير موزعة

 ۲٥٬۸٤۷٬٥٤۲ ۱٦٬۷۹۳٬۳۱٥٦٬ ٤۹۹٤٬۹٥٤ ۱۲٬۲۹۲٬۹۸۹ ٦٬٥۷۷٬٦٦۹ ۱۹٬٤۲٥٬٥۹٤ ٥۲۳٬۱۷۱٬۰٤۹ 

        
        مطلوبات

 ۱٦۸٬۰۹٤٬۳٥۹ ۱۰٬۱۳٥٬۷۱٤ ۲٬٤٤۳٬۷۸۳ ۹٬۰٥۸٬۳۸٦ ۱٦٬۰۱٦٬٤۹۷ ٥٥٬۱٤۰٬۳۳۹ ۷٥٬۲۹۹٬٦٤۰ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ۳٬٤٦۰٬٥۰۹ ۱٬۱۹٥٬۱۱۳ ۳٥۱٬۳۹۹ ٦٦٤٬۲۳۱ ۱٬۲٤۹٬۷٦٦    -     -  إعادة تأمين غير مكتسبةعموالت 

 ۱۰٤٬٤۹۲٬٤٦۳ ۱٥٬٦۹٤٬۱۹۷ ٥٬۰۷٤٬٦۰۰ ٥٬٥۷۰٬٥٥۰ ۳۷٬۲۳۱٬۸٦۳ ۲٤٬۷۷۱٬۱۰۷ ۱٦٬۱٥۰٬۱٤٦ مطالبات تحت التسوية
 ٥۲٬۹۷۰٬۳۹۰ ٦۱۷٬۳۹۰ ۷۲۱٬۰۰۰ ۷۹۰٬۰۰۰ ٤٬۳۷۱٬۰۰۰ ۲۸٬۳٥۲٬۰۰۰ ۱۸٬۱۱۹٬۰۰۰ مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها 

 ۸٬۹٦٥٬۰۰۰ ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ ۱٥۰٬۰۰۰ ٥۰٤٬۰۰۰ ۸۷۱٬۰۰۰ ٦٬۲۳۷٬۰۰۰    -  واحتياطيات أخرى إحتياطي عجز أقساط تأمين
 ۸٥٬۱۸۸٬۳۲۸    -     -     -     -     -     -  مطلوبات غير موزعة

 ۱۰۹٬٥٦۸٬۷۸٦ ۱۱٤٬٥۰۰٥ ٬٤٤٦۹٬۷٤۰٬۱۲٦ ۱٦٬٥۸۷٬۱٦۷ ۸٬۷٤۰٬۷۸۲ ۲۸٬۸٤٥٬٤۱٤ ٤۲۳٬۱۷۱٬۰٤۹ 
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 القطاعات التشغيلية (تتمة) - ۱۰

 (غير المراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 المجموع األخرى  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لایر سعودي 
        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ۱۹٦٬٤٦۸٬۱۸۱ ٥٬۷۰۰٬۹٦۱ ۱٬٤٥۳٬۷۹٥ ۳٬٦۱٤٬۹٥۸ ٦٬۰٦۹٬۹۸۰ ۲٦٬۱٤۳٬۸۲۲ ۱٥۳٬٤۸٤٬٦٦٥ مالالالر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:
 )۱٤٬۰٦۲٬٥۲۰( )٥٬٤۸٦٬٤٦۹( )۸۸٥٬۰۹۹( )۱٬۷۹٤٬۸۳۲( )٥٬٦٦۰٬٤۲۸( - )۲۳٥٬٦۹۲( دولي -
 )۱٬۹۱٦٬۷۲٦( )۳۲٬٦٤۱( )۲۸۸٬۳٦۱( )۱٬٤۱۸٬۳۲۹( )۱۷۷٬۳۹٥( - - محلي  -

 )۱٬٥٦۹٬٥۹٤( - )۱۲٤٬٤٤٥( )۳۲۸٬۱۲٤( )۱٤۰٬٦۲٥( )۳۲٦٬٤۰۰( )٦٥۰٬۰۰۰( مصاريف فائض الخسارة
 ۱۷۸٬۹۱۹٬۳٤۱ ۱۸۱٬۸٥۱ ۱٥٥٬۸۹۰ ۷۳٬٦۷۳ ۹۱٬٥۳۲ ۲٥٬۸۱۷٬٤۲۲ ۱٥۲٬٥۹۸٬۹۷۳ صافي أقساط التامين المكتتبة

 )٦۳٬۳۹۸٬٦۷۰( ٤۹۰٬۰۳۲ ۲۷٤٬۹۹٤ ٤۹۳٬۸۳۷ ۲٥۰٬۸۲٦ ۱۷٬۰۳٤٬۲۱٦ )۸۱٬۹٤۲٬٥۷٥( غير المكتسبة، صافي التغير في أقساط التامين
 ۱۱٥٬٥۲۰٬٦۷۱ ٦۷۱٬۸۸۳ ٤۳۰٬۸۸٤ ٥٦۷٬٥۱۰ ۳٤۲٬۳٥۸ ٤۲٬۸٥۱٬٦۳۸ ۷۰٬٦٥٦٬۳۹۸ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ٥٬۳۸٥٬۹۸۸ ۱٬۳۳۹٬۰۷۷ ٦۷۳٬۱۸۰ ۱٬۱۲۰٬۷٤۰ ۲٬۲٥۲٬۹۹۱ - - عمولة إعادة تأمين مكتسبة
 ۳٬۹۷۸٬۷۰٥ ۲٬۰۷۱٬۰۰۰ - )۱٥٬٥۸۰( - )۳۰۲٬۳۷۷( ۲٬۲۲٥٬٦٦۲ إيرادات أخرى 

 ۱۲٤٬۸۸٥٬۳٦٤ ٤٬۰۸۱٬۹٦۰ ۱٬۱۰٤٬۰٦٤ ۱٬٦۷۲٬٦۷۰ ۲٬٥۹٥٬۳٤۹ ٤۲٬٥٤۹٬۲٦۱ ۷۲٬۸۸۲٬۰٦۰ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 )۸٥٬٤٥٤٬۱٥٤( )۳۰۲٬۸٥٤( )۳۷٥٬۱۲۱( )٦۹۳٬۲۰۳( )٦۹۱٬۲۹٤( )۳۹٬٥۸٦٬۸۷٦( )٤۳٬۸۰٤٬۸۰٦( إجمالي المطالبات المدفوعة

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  )۷٬۲٥٤٬۳٥٥( ۱٦٥٬٥٦۲ ۲۲٥٬٥٦۳ ٤۲۱٬۳۲۲ ٦۸۸٬۰٤۷ - ٥٬۷٥۳٬۸٦۱ حصة مع
 )۷۸٬۱۹۹٬۷۹۹( )۱۳۷٬۲۹۲( )۱٤۹٬٥٥۸( )۲۷۱٬۸۸۱( )۳٬۲٤۷( )۳۹٬٥۸٦٬۸۷٦( )۳۸٬۰٥۰٬۹٤٥( صافي المطالبات المدفوعة

 )۳٬۱۸۰٬۲۱۲( )۱۳۸٬٥٥٦( ۱۳٦٬٦٤٦ ۳۳۳٬۳٥٥ )۲۹٤٬۳٥٦( )۱٬۰۱٥٬٥۲٥( )۲٬۲۰۱٬۷۷٦( التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 )۷٬۰٦۲٬٥٥۸( )۱۸٤٬۲۰٤( ٥۱٬۲۹۹ ۳۹٬۹۹٤ ٥۹٬٥۸۹ )۳۲٤٬۹۳٤( )٦٬۷۰٤٬۳۰۲( ، صافي 
 )۸۸٬٤٤۲٬٥٦۹( )٤٦۰٬۰٥۲( ۳۸٬۳۸۷ ۱۰۱٬٤٦۸ )۲۳۸٬۰۱٤( )٤۰٬۹۲۷٬۳۳٥( )٤٦٬۹٥۷٬۰۲۳( المطالبات المتكبدةصافي 

 )۱۰٬۹٦۰٬٤۲٦( )۸۳۲٬۸۷۹( )۳۷۱٬۷۳۰( )٤۲۳٬۷۱۷( )۱٬٥۰۸٬۷٥۳( )۳٬٥٤۱٬۷۱۹( )٤٬۲۸۱٬٦۲۸( تكاليف وثائق تأمين
ر في احتياطي عجز االقساط واحتياطات  التغي

 ۲٬٤۱٦٬٦۸٥ ۳۸٬٦۱۸ - )۸٬٤۲۳(  ۲٬۳۸٦٬٤۹۰ - أخرى
 )۹٦٬۹۸٦٬۳۱۰( )۱٬۲٥٤٬۳۱۳( )۳۳۳٬۳٤۳( )۳۳۰٬٦۷۲( )۱٬۷٤٦٬۷٦۷( )٤۲٬۰۸۲٬٥٦٤( )٥۱٬۲۳۸٬٦٥۱( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

        
 ۲۷٬۸۹۹٬۰٥٤ ۲٬۸۲۷٬٦٤۷ ۷۷۰٬۷۲۱ ۱٬۳٤۱٬۹۹۸ ۸٤۸٬٥۸۲ ٤٦٦٬٦۹۷ ۲۱٬٦٤۳٬٤۰۹ صافي ربح االكتتاب

        تشغيل أخرى (مصروفات) / إيرادات
 )۱٬۰۰٥٬٦۹۳( - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )۲٤٬۷۹٤٬٤۰٥( - - - - - - مصاريف إدارية وعمومية
 ۱۳٥٬۰۰۰ - - - - - - دخل عمولة على ودائع

 ٤۹۳٬۷۱٦ - - - - - - توزيعات أرباح
 )۲٥٬۱۷۱٬۳۸۲(       إجمالي المصروفات األخرى

 ۲٬۷۲۷٬٦۷۲       التأمينصافي ربح عمليات 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سالالالية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 
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ية في   (غير المراجعة)  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰الفالالة الثالثة أشهر المنته
 المجموع األخرى  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لایر سعودي 
        اإليرادات

        التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 
 ۹۱٬٥٦۲٬٤٥۲ ٤٬۲٦٥٬٦۲۰ ۲٬٤٥۲٬۱۰٤ ۱٬۱۱۳٬۰۷۷ ۳٬٤۹٥٬۲۷۲ ۱٤٬۲۷۹٬٤۰۸ ٦٥٬۹٥٦٬۹۷۱ مباشر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:
 )۱۸٬٥۱٤٬۱۸۲( )۳٬۸۰۲٬۳۷۷( )۲٬۰۲۲٬٤٦۳( )۷۳۸٬٤۸۱( )۳٬۱۸٥٬۸۰۹( - )۸٬۷٦٥٬۰٥۲( دولي -
 )٦۰٦٬۲۰۸( )۷٦٬۲۲٥( )۱٥۸٬٥٤۹( )۲۱٥٬۰٥۸( )۱٥٦٬۳۷٦( - - محلي  -

 )۱٬۲۲٥٬۳٤٤( - )۱٥۳٬۷٤۹( )۳٥٦٬۱۰۰( )۱٥۲٬٦۱٥( )٥٦۲٬۸۸۰( - مصاريف فائض الخسارة
 ۷۱٬۲۱٦٬۷۱۸ ۳۸۷٬۰۱۸ ۱۱۷٬۳٤۳ )۱۹٦٬٥٦۲( ٤۷۲ ۱۳٬۷۱٦٬٥۲۸ ٥۷٬۱۹۱٬۹۱۹ صافي أقساط التامين المكتتبة

 )۱٬۱۲۲٬٤۰۲( ٦۰۸٬٤٦٥ ٦۳٤٬۱۹۰ ۷۱۳٬٤۷٤ ٥۱٥٬٤٦۲ ۲۰٬۰۲۳٬۸۲٦ )۲۳٬٦۱۷٬۸۱۹( التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي
 ۷۰٬۰۹٤٬۳۱٦ ۹۹٥٬٤۸۳ ۷٥۱٬٥۳۳ ٥۱٦٬۹۱۲ ٥۱٥٬۹۳٤ ۳۳٬۷٤۰٬۳٥٤ ۳۳٬٥۷٤٬۱۰۰ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ۳٬٥۲۳٬۹۳۲ ٦٦٥٬۳۲۳ ۷٤٤٬۹۸۱ ٥۹۳٬۹۲۳ ۱٬٥۱۹٬۷۰٥ - - عمولة إعادة تأمين مكتسبة
 ٤۳۳٬۹٦۱ ٦٬۰۰۰ - - - ٤۲۳٬۹٦۱ ٤۰۰۰ ايرادات اكتتاب أخرى

 ۷٤٬۰٥۲٬۲۰۹ ۱٬٦٦٦٬۸۰٦ ۱٬٤۹٦٬٥۱٤ ۱٬۱۱۰٬۸۳٥ ۲٬۰۳٥٬٦۳۹ ۳٤٬۱٦٤٬۳۱٥ ۳۳٬٥۷۸٬۱۰۰ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 )٦٤٬۱۳٥٬٦۱٤( )۸٤۰٬۱٤٦( )۲۰٤٬۳٤۸( )۱۹۸٬٦٦٤( )٥٤٥٬۰۲۸( )۳۲٬۸۷۸٬٤۳٥( )۲۹٬٤٦۸٬۹۹۳( إجمالي المطالبات المدفوعة

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  ۱۰٬۱۷۹٬٥۹٤ ٥۰٤٬۰۸۸ ۱٤۸٬٥۸۸ ۱۳۹٬۷۲۳ ٥۳٥٬۷٥٤ - ۸٬۸٥۱٬٤٤۱ حصة مع
 )٥۳٬۹٥٦٬۰۲۰( )۳۳٦٬۰٥۸( )٥٥٬۷٦۰( )٥۸٬۹٤۱( )۹٬۲۷٤( )۳۲٬۸۷۸٬٤۳٥( )۲۰٬٦۱۷٬٥٥۲( صافي المطالبات المدفوعة

 ۱٬٦۹٤٬۳٤٥ )۱۲٥٬۳۲٤( )۱٥٦٬۳۲٦( ۱۹٤٬٥۹٥ ۱٦٬٥۱۳ ٥٬۱۲٤٬۱٤۹ )۳٬۳٥۹٬۲٦۲( التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 )۳۸۹٬٥۱٤( ۲٥۹٬٤۸٦ )۱٥٬۰۰۰( ۳۲٬۰۰۰ )٦۲٬۰۰۰( ۱۹۱٬۰۰۰ )۷۹٥٬۰۰۰( ، صافي 
 )٥۲٬٦٥۱٬۱۸۹( )۲۰۱٬۸۹٦( )۲۲۷٬۰۸٦( ۱٦۷٬٦٥٤ )٥٤٬۷٦۱( )۲۷٬٥٦۳٬۲۸٦( )۲٤٬۷۷۱٬۸۱٤( صافي المطالبات المتكبدة

 )۸٬٥۳۰٬۷٦۸( )٥۸٤٬۹۹۲( )۳۸۷٬۲۷٤( )٤۱۳٬٥۱۳( )۱٬٤۳٤٬۷٤۰( )۳٬۸۳۷٬۰۱٤( )۱٬۸۷۳٬۲۳٥( تكاليف وثائق تأمين
ر في احتياطي عجز االقساط واحتياطات  التغي

 ۲٬۸٥۳٬۰۰۰ )۹۲٬۰۰۰( ۲۰۱٬۰۰۰ )۱۲٤٬۰۰۰( ۳۳٥٬۰۰۰ )۱٬٦۷٥٬۰۰۰( ٤٬۲۰۸٬۰۰۰ أخرى
 )٥۸٬۳۲۸٬۹٥۷( )۸۷۸٬۸۸۸( )٤۱۳٬۳٦۰( )۳٦۹٬۸٥۹( )۱٬۱٥٤٬٥۰۱( )۳۳٬۰۷٥٬۳۰۰( )۲۲٬٤۳۷٬۰٤۹( تكاليف ومصاريف االكتتابإجمالي 

        
 ۱٥٬۷۲۳٬۲٥۲ ۷۸۷٬۹۱۸ ۱٬۰۸۳٬۱٥٤ ۷٤۰٬۹۷٦ ۸۸۱٬۱۳۸ ۱٬۰۸۹٬۰۱٥ ۱۱٬۱٤۱٬۰٥۱ صافي ربح االكتتاب

        (مصروفات) / إيرادات تشغيل أخرى
 ٤٬٥۲۷٬۳۳۸ - - - - - - في تحصيلهامخصص ديون مشكوك 

 )۱۷٬۹۸٦٬٤۳٥( - - - - - - مصاريف إدارية وعمومية
 ۲۹٬۲٤۰ - - - - - - دخل عمولة على ودائع

 ۲۹۱٬۹۰۱ - - - - - - توزيعات أرباح
 )۱۳٬۱۳۷٬۹٥٦(       إجمالي المصروفات األخرى

 ۲٬٥۸٥٬۲۹٦       عمليات التأمين ربحصافي 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سالالالية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 
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 (غير المراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 المجموع األخرى  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لایر سعودي 
        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ٥٦۹٬٦٦۳٬٤۳۹ ۲٦٬٥۳۳٬۷۷۲ ۹٬۸۱۷٬۰۰۹ ۱٥٬۲٤۱٬٤۸۲ ٥۹٬۷۱۷٬٦۷۰ ۱٤۷٬۱۷۳٬۱۲۱ ۳۱۱٬۱۸۰٬۳۸٥ مالالالر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:
 )۹۱٬۸۸۳٬۷۷۷( )۲٤٬۳۳۲٬۹۱٤( )۷٬۱٤۱٬۱٥٥( )۹٬۱۷۰٬٦۹۹( )٤۹٬۲٦۸٬۱۷۸( - )۱٬۹۷۰٬۸۳۱( دولي -
 )۱٤٬۲۰۸٬۸۱٥( )٤۱۳٬۹۲٦( )۱٬۳۱٥٬۰٥۰( )۳٬۷۷٥٬٤۸۸( )۸٬۷۰٤٬۳٥۱( - - محلي  -

 )٤٬۷۰۸٬۷۸۱( - )۳۷۳٬۳۳٦( )۹۸٤٬۳۷۱( )٤۲۱٬۸۷٤( )۹۷۹٬۲۰۰( )۱٬۹٥۰٬۰۰۰( فائض الخسارةمصاريف 
 ٤٥۸٬۸٦۲٬۰٦٦ ۱٬۷۸٦٬۹۳۲ ۹۸۷٬٤٦۸ ۱٬۳۱۰٬۹۲٤ ۱٬۳۲۳٬۲٦۷ ۱٤٦٬۱۹۳٬۹۲۱ ۳۰۷٬۲٥۹٬٥٥٤ صافي أقساط التامين المكتتبة

 )۱۷۸٬۹٥۱٬۹۸۷( ٥٤٦٬٤۰۱ ۱٦۰٬٦۲٤ ۱٤۰٬۰٥۳ )۳۷٦٬۱۸٦( )۲۸٬۷۳۸٬۲۸۳( )۱٥۰٬٦۸٤٬٥۹٦( التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي
 ۲۷۹٬۹۱۰٬۰۷۹ ۲٬۳۳۳٬۳۳۳ ۱٬۱٤۸٬۰۹۲ ۱٬٤٥۰٬۹۷۷ ۹٤۷٬۰۸۱ ۱۱۷٬٤٥٥٬٦۳۸ ۱٥٦٬٥۷٤٬۹٥۸ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ۱۸٬۲۸٦٬۹۰۷ ۳٬٦۸۷٬۷٥۳ ۲٬٦٥۳٬۸۸۱ ٥٬۰۹٤٬۳٦۲ ٦٬۸٥۰٬۹۱۱ - - عمولة إعادة تأمين مكتسبة
 )٦٬۲۷٦٬٦۳۹( ۳٬۱۰٦٬۰۰۰ - )۱٥٬٥۸۰( - ۳۸٦٬٥٥۷ ۲٬۷۹۹٬٦٦۲ إيرادات أخرى 

 ۳۰٤٬٤۷۳٬٦۲٥ ۹٬۱۲۷٬۰۸٦ ۳٬۸۰۱٬۹۷۳ ٦٬٥۲۹٬۷٥۹ ۷٬۷۹۷٬۹۹۲ ۱۱۷٬۸٤۲٬۱۹٥ ۱٥۹٬۳۷٤٬٦۲۰ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 )۲۳۱٬٤٦۳٬٤۷٤( )۱٬۸۳۲٬۸٥۰( )۲٬۱۹۸٬۷٥٦( )۱٬۷۷۱٬٦۱۹( )۱٬۷٥٥٬۱٤۷( )۱۰۹٬٤۷۸٬۹۳۰( )۱۱٤٬٤۲٦٬۱۷۲( إجمالي المطالبات المدفوعة

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  ۲٤٬۹٦۱٬۰٤۰ ۱٬۱٤۱٬٥۲٥ ۱٬٥۲۳٬٥۰۱ ۱٬۱۲٥٬۳۳۷ ۱٬۷۳۰٬۷٦۷ - ۱۹٬٤۳۹٬۹۱۰ حصة مع
 )۲۰٦٬٥۰۲٬٤۳٤( )٦۹۱٬۳۲٥( )٦۷٥٬۲٥٥( )٦٤٦٬۲۸۲( )۲٤٬۳۸۰( )۱۰۹٬٤۷۸٬۹۳۰( )۹٤٬۹۸٦٬۲٦۲( صافي المطالبات المدفوعة

 ٤۰٦٬۲٤۱ )۸٤۱٬۸۰٤( ٤۷٥٬٤٦۷ ٥۷٦٬۸٦۲ )۲٬۲۲۳٬۲٦۸( ۳٬۱۳۸٬۷٦۹ )۷۱۹٬۷۸٥( التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 )۷٬۲۸۰٬۱۲٤( )۳٥٤٬۹۹۲( ۱٦۰٬٦٥۰ ۱٤۷٬٦٤۷ )۸۰٬۲۸۱( ۳٬٥۸۱٬٦۸۱ )۱۰٬۷۳٤٬۸۲۹( ، صافي 
 )۲۱۳٬۳۷٦٬۳۱۷( )۱٬۸۸۸٬۱۲۱( )۳۹٬۱۳۸( ۷۸٬۲۲۷ )۲٬۳۲۷٬۹۲۹( )۱۰۲٬۷٥۸٬٤۸۰( )۱۰٦٬٤٤۰٬۸۷٦( المطالبات المتكبدةصافي 

 )۲۸٬٤۷۱٬۷۲٤( )۲٬۳۷۷٬۰۷٥( )۱٬۲۹۲٬۸٦۹( )۱٬۳٥٥٬۹٥۹( )٤٬۳۹٥٬٦۰۸( )۹٬۸۳۰٬٥۸٦( )۹٬۲۱۹٬٦۲۷( تكاليف وثائق تأمين
ر في احتياطي عجز االقساط واحتياطات  التغي

 ۷٬٤۷٥٬۰۲٤ ۱٬۰۷٥٬۲۰۷ ۱٥۰٬۰۰۰ ٤۱۸٬۱۹۷ ٥۱۱٬٤۰۸ ٥٬۳۲۰٬۲۱۲ - أخرى
 )۲۳٤٬۳۷۳٬۰۱۷( )۳٬۱۸۹٬۹۸۹( )۱٬۱۸۲٬۰۰۷( )۸٥۹٬٥۳٥( )٦٬۲۱۲٬۱۲۹( )۱۰۷٬۲٦۸٬۸٥٤( )۱۱٥٬٦٦۰٬٥۰۳( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

        
 ۷۰٬۱۰۰٬٦۰۸ ٥٬۹۳۷٬۰۹۷ ۲٬٦۱۹٬۹٦٦ ٥٬٦۷۰٬۲۲٤ ۱٬٥۸٥٬۸٦۳ ۱۰٬٥۷۳٬۳٤۱ ٤۳٬۷۱٤٬۱۱۷ صافي ربح االكتتاب

        (مصروفات) / إيرادات تشغيل أخرى
 )٥۳۳٬٦۳۳( - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )٦۷٬۰٤٦٬٤۷۰( - - - - - - مصاريف إدارية وعمومية
 ۲۱۹٬٦٥۷ - - - - - - دخل عمولة على ودائع

 ۱٬۰٦۰٬٤۰۲ - - - - - - توزيعات أرباح
 )٦٦٬۳۰۰٬۰٤٤(       األخرىإجمالي المصروفات 

 ۳٬۸۰۰٬٥٦٤       صافي ربح عمليات التأمين



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سالالالية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 
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 القطاعات التشغيلية (تتمة) - ۱۰

ية في  التسعةلفترة   (غير المراجعة)  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشهر المنته
 المجموع األخرى  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لایر سعودي 
        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ۳۳۲٬۱٦٦٬۷۹٤ ۱۹٬۲۲۰٬٦۲۹ ۱۰٬٤۷۳٬۹۹۹ ۱۱٬۹۷٤٬۱٤٥ ٤۹٬٦٤۱٬۹۹۷ ۱۱۱٬۳۹۸٬۲۰۱ ۱۲۹٬٤٥۷٬۸۲۳ مباشر -

        أقساط إعادة التامين المسندة:
 )۷۹٬۸٥۲٬٥٤۷( )۱٥٬٦۳۲٬۸۱٦( )٦٬٦۱۲٬۳٤۱( )۸٬٤۱۱٬۸۷۹( )۳۳٬۱۰٤٬۹٤۲( - )۱٦٬۰۹۰٬٥٦۹( دولي -
 )۱۹٬۲۹٥٬۱٦۲( )٦٥٤٬۹۳۷( )۲٬۰٦۸٬۸٤٥( )۱٬۳۲۳٬٥۱۸( )۱٥٬۲٤۷٬۸٦۲( - - محلي  -

 )۳٬٦۷٦٬۰۳۲( - )٤٦۱٬۲٥۰( )۱٬۰٦۸٬۳۰۰( )٤٥۷٬۸٤۲( )۱٬٦۸۸٬٦٤۰( - مصاريف فائض الخسارة
 ۲۲۹٬۳٤۳٬۰٥۳ ۲٬۹۳۲٬۸۷٦ ۱٬۳۳۱٬٥٦۳ ۱٬۱۷۰٬٤٤۸ ۸۳۱٬۳٥۱ ۱۰۹٬۷۰۹٬٥٦۱ ۱۱۳٬۳٦۷٬۲٥٤ صافي أقساط التامين المكتتبة

 )۳٦٬۲٤۷٬٤۲۲( ۳۰۹٬۳۰٥ ٤۸٦٬٤٤۲ ۲٤۰٬۱۸۰ ۱٬۰۱۲٬۷۰۳ )۱۰٬۸۷۸٬۸۹٤( )۲۷٬٤۱۷٬۱٥۸( في أقساط التامين غير المكتسبة، صافيالتغير 
 ۱۹۳٬۰۹٥٬٦۳۱ ۳٬۲٤۲٬۱۸۱ ۱٬۸۱۸٬۰۰٥ ۱٬٤۱۰٬٦۲۸ ۱٬۸٤٤٬۰٥٤ ۹۸٬۸۳۰٬٦٦۷ ۸٥٬۹٥۰٬۰۹٦ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ۱٤٬۳۹۷٬۹۷۷ ۱٬۹۳٤٬۹۸۲ ۳٬۹۱٥٬۷۰۱ ۳٬٤٦۳٬٦٤٥ ٥٬۰۸۳٬٦٤۹ - - عمولة إعادة تأمين مكتسبة
 ۲٬۱٦۳٬۲۲٦ ۱٬۱۳۷٬۹٤۲ - ٥۱۰٬٥۷۹ ۲٤٬۷٤٤ ٤۲۳٬۹٦۱ ٦٦٬۰۰۰ إيرادات أخرى

 ۲۰۹٬٦٥٦٬۸۳٤ ٦٬۳۱٥٬۱۰٥ ٥٬۷۳۳٬۷۰٦ ٥٬۳۸٤٬۸٥۲ ٦٬۹٥۲٬٤٤۷ ۹۹٬۲٥٤٬٦۲۸ ۸٦٬۰۱٦٬۰۹٦ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 )۱۹۲٬۲٥۷٬٦۹٥( )۱٬۹۲۰٬۸۷٤( )۱٬۲٤٦٬۹۲۲( )۱٬۱۳٦٬۳۲۷( )۱٬٤٦٤٬۷۸٤( )۹۲٬۳۸٤٬٤۲٥( )۹٤٬۱۰٤٬۳٦۳( المطالبات المدفوعةإجمالي 

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  ۳۳٬۷۰۹٬٦٥۹ ۱٬۲۲٦٬۹۹۹ ۷٤٦٬۰۷۱ ۷۹۱٬۰۲۷ ۱٬٤۳۷٬۰۰۸ ۹۰۱٬٥۹۰ ۲۸٬٦۰٦٬۹٦٤ حصة مع
 )۱٥۸٬٥٤۸٬۰۳٦( )٦۹۳٬۸۷٥( )٥۰۰٬۸٥۱( )۳٤٥٬۳۰۰( )۲۷٬۷۷٦( )۹۱٬٤۸۲٬۸۳٥( )٦٥٬٤۹۷٬۳۹۹( صافي المطالبات المدفوعة

 ۱۳٬۲۲۲٬۸۱۱ )۳۰۲٬۸۸۰( ٦۸٬۲۷۲ ۲۲۰٬۱٤۹ )۳۱۱٬۳۱٥( ۱٥٬۷۰۸٬۷۳٦ )۲٬۱٦۰٬۱٥۱( التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 ٦٬۱٥۰٬٤۸٦ ۲۲٦٬٤۸٦ ۳۱٬۰۰۰ ۱۳۲٬۰۰۰ )۱۸٤٬۰۰۰( ۲٬۷۳٤٬۰۰۰ ۳٬۲۱۱٬۰۰۰ ، صافي 
 )۱۳۹٬۱۷٤٬۷۳۹( )۷۷۰٬۲٦۹( )٤۰۱٬٥۷۹( ٦٬۸٤۹ )٥۲۳٬۰۹۱( )۷۳٬۰٤۰٬۰۹۹( )٦٤٬٤٤٦٬٥٥۰( صافي المطالبات المتكبدة

 )۲۳٬۸٥۲٬٤۰۲( )۱٬٥۸۷٬۲۲٥( )۱٬۱٥۱٬۱۲۲( )۱٬۰۸۲٬۳۹۹( )۳٬۹۳۲٬٥۸۱( )۱۱٬۲۱۰٬٦۹۱( )٤٬۸۸۸٬۳۸٤( تكاليف وثائق تأمين
ر في احتياطي عجز االقساط واحتياطات  التغي

 ٤٬٦۲٤٬۰۰۰ )٤۲٦٬۰۰۰( - )۸۱۳٬۰۰۰( )۳۳۱٬۰۰۰( )۲٬٦٤٥٬۰۰۰( ۸٬۸۳۹٬۰۰۰ أخرى
 )۱٥۸٬٤۰۳٬۱٤۱( )۲٬۷۸۳٬٤٦٤( )۱٬٥٥۲٬۷۰۱( )۱٬۸۸۸٬٥٥۰( )٤٬۷۸٦٬٦۷۲( )۸٦٬۸۹٥٬۷۹۰( )٦۰٬٤۹٥٬۹۳٤( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

        
 ٥۱٬۲٥۳٬٦۹۳ ۳٬٥۳۱٬٦۱۱ ٤٬۱۸۱٬۰۰٥ ۳٬٤۹٦٬۳۰۲ ۲٬۱٦٥٬۷۷٥ ۱۲٬۳٥۸٬۸۳۸ ۲٥٬٥۲۰٬۱٦۲ صافي ربح االكتتاب

        (مصروفات) / إيرادات تشغيل أخرى
 ۱٬۹۱۱٬٦٦۸ - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )٥۰٬۱۳٥٬۲۸۲( - - - - - - مصاريف إدارية وعمومية
 ۹٥٬٤۹۱ - - - - - - دخل عمولة على ودائع

 ۸۷٥٬۷۰۲ - - - - - - توزيعات أرباح
 )٤۷٬۲٥۲٬٤۲۱(       إجمالي األألألروفات األخرى

 ٤٬۰۰۱٬۲۷۲       عمليات التأمين ربحصافي 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سالالالية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 
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 المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتهم - ۱۱

المساهمين الرئيسين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة، و الشركات التي هم مالكها الرئيسيون و أى شركات من تمثل األطراف ذات العالقة 
دارة أخرى تخضع لتحكمهم أو يتم التحكم بها بشكل مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها. يتم إعتماد سياسات التسعير و شروط هذه المعامالت من قبل إ

ال العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي:  الشركة ومجلس اإلدارةإل  تفاصيل معامالت األطراف ذا

 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰ 
مراجعة)غير (  

 لایر لایرعلایرلایري

أعإلاإل مجلایرلایر الایرلایرارإل لایرالایرلایررلایرات 
 التي يمإللایرلایرنها

أقساط التأمين  -    ٦٬۸٤٥٬۱۳٥٬  ٦۹۷۱٬۰۰۳ 
مطالبات مدفوعة  -    ٥٤٥٬۳۷۳  ٤۱۹٬۸۸۰ 

لبنان  -شركة التأمين العربية
  (مساهم)

مصاريف مدفوعة من قبل شركة التأمين  -
 ۲۰۸٬٥۹٤  ۲۹۹٬٦۷۰  العربية عن الشركة

سداد رصيد لشركة التأمين العربية -     ٤۹٥٬۸۰۲   

 
 

عن شركة شركة المصاريف مدفوعة من قبل  -
  ۲٬۷٥۰  التأمين العربية 

- 
 

ة اعالال االالصدة التالية كما في:  نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالق

 ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰  
 (غير مراجعة)

 ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)

 لایر سعودي  لایر لایرعودي  

مساهم -لبنان -شركة التأمين العربية     )۱۹۸٫۸۸۲( 
أل أل٫ألنية  مساهم –شركأل ألتأمي   ۸۳٬۳٤٦  ۸۳٬۳٤٦ 

 ۱٬۹٥۹٬۰۹۱  ۲٬٥۰۹٬٦۳۷  أإلإلاإل إلإللإل اإلإلارإل والشركات التي يمثلونها

 ٥٤٦٫۷٦۷  ٥٤٦٬۷٦۷  ذمة إعادة تأمين مستحقة شر  ىلعكإل التأمين اإلرإلنية
 

 تعويضات كبار موظفي الإلایرة
 :الفترةفيما يلي بياناً بتعويضات المديرين وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل 

  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰ 
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 ۳٬۱۱۸٬۱۸٥  ۲٬۹۳۹٬۳۸٥ مزايأل قصيألأل أللایرجل
 ۱۲۹٬٤۰۹  ۱۲۰٬۷۱۸ مكافأة نهاية الخدمة

 ۳٬۰٦۰٬۱۰۳  ۳٬۲٤۷٬٥۹٤ 
 

 زكاة وضريبة دخل ملایرلایرة - ۱۲

 الزكاة المحمالة خالل الفترة 

خصص الزكاة من الزكاة المحملة خالل الفترة بمبلغ  . .دي). يتم  ٤٬۸٦۹٬۹۳۲:  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰لایر سعودي ( ۲٬۸۸۳٬۸٤۱يتكون م
خصص الزكاة على حصة المساهمين  س المال بنسبة احتساب م  .) %۷۱٬٥۹:۲۰۲۱( %۷۱٬٦۰السعوديين من رأ

 خالل الفترةضريبة الدخل المحملة 

خصص ضريبة الدخل لایر  ۱۷۷٬۹۲۸:  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰(لایر سعودي  ۱۱٦٬۱٥۹من ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة بمبلغ  يتكون م
على حصة المساهمين غير السعوديين من رأس المال بنسبة سعودي    .)%۲۸٬٤: ۲۰۲۱( %۲۸٬٤). يتم احتساب ضريبة الدخل 

 الربوط الزكوية والضريبية 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
...ية)  (شركة مساهمة س
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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ديسمبر  ۳۱لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت الشركة إقراراتها الضريبية والزكوية ..ى 
 .۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱وقد إستلمت الشركة شهادة نهائية للسنة المالية المنتهية في  ،۲۰۲۱

 

 (تتمة) زكاة وضريبة دخل مستحقة - ۱۲

إلإلريبة اإلالزكاة وضريبة الد   إلإلإلإلاعخل 

الدخل عن الدعوى المقامة من قبل الشركة  ضريبة ومنازعات لمخالفات األولى االستئنافية م قرار الدائرة۲۰۲۲يوليو  ۳۱إستلمت الشركة بتاريخ 
�� هيئة الزكاة والض��ريبة والجمارك وذلك بخص��وص الربوط الزكوية والض��ريبية المعدلة من قبل الهيئة للعامين  م وقد تم تأييد ۲۰۱٤وم ۲۰۱۳ض�

لایر وقدم تم  ۷۰۱٬۸۸٥لایر بينما تم رفض بنود أخرى بمبلغ وقدره  ٤٬۲۹۱٬۱۳۳رأي الش�����ركة بخص�����وص بعض الالبنالد الالالالفية بمبلغ وقدره 
 إصدار ربوط معدلة بموجب هذا القرار من قبل الهيئة وقامت الشركة بتسديد المبلغ المستحق بموجبها الحقاَ.

 
�� هيئة الزكاة والض���ريبة ۲۰۲۲أغس���طس  ۲۳بع الثالث بتاريخ كذلك تم خالل الر م حض���ور جلس���ة إس���تماع عن الدعوى المقامة من الش���ركة ض��

صوص تعديل إقرارات ضريبة اإلستقطاع المقدمة عن األعوام من   األولى م وقد صدر قرار عن الدائرة۲۰۱۷م حتى ۲۰۱٥والجمارك وذلك بخ
برفض دعوى الشركة وتقرر على ضوء ذلك إستئناف  ۲۰۲۲سبتمبر  ۲۷الدمام بتاريخ  مدينة في لالدخ ضريبة ومنازعات مخالفات في للفصل

 الشركة ضد هذا القرار خالل المهلة النظامية على أن يتم تقديم المزيإل مإل اإليإلاإلات والمستندات التي تدعم رأي الشركة.
 

 ض��ريبة ومنازعات مخالفات في للفص��ل األولى إس��تماع أمام الدائرةم حض��ور جلس��ة ۲۰۲۲أغس��طس  ۲۸وأيض��اً تم خالل الربع الثالث بتاريخ 
�� هيئة الزكاة والض���ريبة والجمارك فيما يخص الربط الزكوي وربط  مدينة في الدخل الرياض وذلك بخص��دوص الدعوى المقامة من الش���ركة ض��

م القرار الص��دادر عن هذه الدائرة ۲۰۲۲س���بتمبر  ۲۰م وقد إس���تلمت الش���ركة بتاريخ ۲۰۱۸ض���ريبة اإلس���تقطاع المعدلين من قبل الهيئة عن العام 
. النظامية.  والذي تم فيه قبول جزئي للبنود محل الدعوى ورفض بنود أخرى وقد إلقرر اإلإلتئناف ضد هذا القرار خالل المهل

 
ستماع أمالدا  مائرة۲۰۲۲سبتمبر ٦وكذلك أيضاً تم خالل الربع الثالث بتاريخ  سة إ  ضريبة ومنازعات مخالفات يف للفصل األولى م حضور جل

عديل الربوط الزكوية للعامين  مدينة في الدخل على ت �� الهيئة  م  وقد إس��تلمت الش��ركة ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹الدمام وذلك بخص�دوص الدعوى المقامة ض�
إعتراض����ها في بند أخر وكالهما م قرار هذه الدائرة حيث تم تأييد رأي الش����ركة في أحد البنود الخالفية بينما تم رفض ۲۰۲۲س����بتمبر  ۲۹بتاريخ 

م ال يخص��ان العامين المذكورين أنفاً، وقد رأت الش��ركة أن تكتفي بالقرار الص��ادر وإنتظار موقف الهيئة في حال س��تقوم باإلس��تئناف ض��د القرار أ
��ور  قرار نهائي ملزم وذلك بخص��وص البنود التي خس��رتها وس��وف يكون للش��ركة على ض�دوء ذلك حق الرد وإس��تكمال الدعوى حتى مرحلة ص�

 لجميع األطراف.
 

 رأس المال - ۱۳

ديسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱۰مليون سهم، قيمة كل سهم  ۲٦٬٥مليون لایر سعودي، مقسم إلى  ۲٦٥يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 
 ۲۰مجلس اإلدارة بلایرلایرلایريخ  لایر سعودي). هذا وقد صدر قرار ۱۰مليون سهم، قيمة كل سهم  ۲٦٬٥مليون لایر سعودي مقسم الى  ۲٦٥: ۲۰۲۱

ة  بزيادة راس مال الشركة  بمبلغ  ۲۰۱۸ديسمبر  مليون لایر سعودي عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية وسيتبع هذا القرار كافة  ۲٦٥بالتوصي
صوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة. حصلت بتاريخ  المالية على زيادرة م  على موافقة مجلس هيئة السوق ۲۳/۰٥/۲۰۲۲القوانين المن

تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال م عن ۰۱/۰۸/۲۰۲۲. أعلنت الشركة بتاريخ رأس مال الشركة
 .الشركة

عن تعين شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية لعملية م ۲۰۲۲خالل شهر أكتوبر اعلنت الشركة و كالالث الحق، 
.ا.زيادة رأس المال   على أن يتم اإلعالن عن التطورات الجوهرية حيال هذا الموضوع عند حدوث

 إدارة رأس المال - ۱٤

ل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أ هداف من قب لم.اهمين.ألحدد األ  عمالها وزيادة قيمة ا

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

...ئص مخاطر نشاطات .لشركة. وللحفا ظ على يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق و
.إ..ار ..هم. ي. ..  ..اهم  أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة ألألأليأل األألباح المدفوعة لل

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

 ربحية السهم  - ۱٥

المسند إلى الفترة ربح صافي  بقسمةوذلك  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰و  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰في  ةأشهر المنتهي التسعةو الثالثة ةلفترربحية السهم  احالالابتم 
 للف.رة.  المصدرةعلى متوسط ألألأل األسهم المساهمين 
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...ية)  (شركة مساهمة س
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

   
23 
 
 
 

 معلومات اضافية  - ۱٦
لي األولية الموجزة   قائمة المركز الما

 لایر سعودي 
 (مراجعة) ۲۰۲۱ديسمبر  ۳۱ (غير مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       الموجودات
 ۸٥٬۳٤۳٬۰۷۲ ٥۹٬۱۱۹٬۲٦٥ ۲٦٫۲۲۳٫۸۰۷ ۱۹۰٬۸۲۱٬۱۸۹ ٥۸٬۷۱۷٬۲۹٦ ۱۳۲٬۱۰۳٬۸۹۳ النقدية وما في حكمه

أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة، 
 ۱٥۰٬۹۷٦٬۹٥۲ - ۱٥۰٬۹۷٦٬۹٥۲ ۲٦۰٬۰٤۸٬٤٤٦ - ۲٦۰٬۰٤۸٬٤٤٦ صافي

 ٤۷٬۸۷۷٬۲٦٤ - ٤۷٬۸۷۷٬۲٦٤ ٥٤٬۳۰٦٬۹۷۰ - ٥٤٬۳۰٦٬۹۷۰ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 ۷۰٬٥۸٦٬٦۹٦ - ۷۰٬٥۸٦٬٦۹٦ ۱٬۰۰٦٬٤٥٤٬٦٦۱ - ۱٬۰۰٦٬٤٥٤٬٦٦۱ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ۸٬۳٤٥٬۸۷۸ - ۸٬۳٤٥٬۸۷۸ ٥٬۸٤۷٬۹۸٥ - ٥٬۸٤۷٬۹۸٥ المبلغ عنها

 ۱۱٬۱۲۲٬۲۲٥ - ۱۱٬۱۲۲٬۲۲٥ ۲٤٬۸٤۱٬٤۲۹ - ۲٤٬۸٤۱٬٤۲۹ تكاليف إكتتاب مؤجلة
 - - - ۱٬٥٦۹٬٥۸۷ - ۱٬٥٦۹٬٥۸۷ أقساط فائض الخسارة المؤجلة

 ۱٤۱٬۰۳۲٬٤۱۸ ۱۰۹٬۱۲۹٬۲۹۳ ۳۱٬۹۰۳٬۱۲٥ ۱٥٥٬٥۳۳٬٥۲۰ ۱۲۳٬۰۸۲٬۸۹٥ ۳۲٬٤٥۰٬٦۲٥ إستثمارات  
 ۲۳٬۲۱۳٬۲۷٥ - ۲۳٬۲۱۳٬۲۷٥ ۱٥٬٥٥۸٬٥۸٤ - ۱٥٬٥٥۸٬٥۸٤ المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 ۸۳٬۳٤٦ - ۸۳٬۳٤٦ ۸۳٬۳٤٦ - ۸۳٬۳٤٦ جهات ذات عالقة من مستحقة مبالغ

 ۲٤٫۲۰۳٫۰۸۳ ۲٫۳۹۷٫۲۷۲ ۲۱٫۸۰٥٫۸۱۱ ۳۲٬۲٥۷٬٤۹۲ ۳٬۷٤۸٬۳٤٦ ۲۸٬٥۰۹٬۱٤٦ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ۳٬۲۱٤٬۷۱٥ - ۳٬۲۱٤٬۷۱٥ ۱٬٥۹٦٬۷۸۸ - ۱٬٥۹٦٬۷۸۸ أصل حق االستخدام 

 ٥۷٫٤٦۰٫۹۱۹ ۳۷٬۰٦۰٬۹۱۹ ۲۰٫٤۰۰٫۰۰۰ ۱٤٬۹۹۹٬۹۹۹ ۱٤٬۹۹۹٬۹۹۹ - ودائع ألجل
 ۷٬٤۱۷٬۹٥٥ - ۷٬٤۱۷٬۹٥٥ ۹٬۰۲۳٬۱۲۰ - ۹٬۰۲۳٬۱۲۰ ممتلكات ومعدات، صافي

 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - وديعة نظامية
 ٤٬٤۹۳٬٦۸٦ ٤٬٤۹۳٬٦۸٦ - ٤٬۹۳۹٬۰۸۰ ٤٬۹۳۹٬۰۸۰ - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 ٦۷٥٫۳۷۱٫٤۸٤ ۲٥۲٬۲۰۰٬٤۳٥ ٤۲۳٫۱۷۱٫۰٤۹ ۱٬۸۱۷٬۸۸۲٬۱۹٦ ۲٤٥٬٤۸۷٬٦۱٦ ۱٬٥۷۲٬۳۹٤٬٥۸۰ إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات
 ۱۷٬۱۰٦٬۰۸۹ - ۱۷٬۱۰٦٬۰۸۹ ۲۲٬۹۱۸٬٤۳۱ - ۲۲٬۹۱۸٬٤۳۱  ذمم دائنة

 ۲۳٫۹٥۹٫۹۲۳ ۱٫۲۰۱٫۲٤۹ ۲۲٫۷٥۸٫٦۷٤ ۳۸٬۳۸۱٬٥۲۲ ۹۱۸٬۲٤۹ ۳۸٬۳۸۱٬٥۲۲ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۳۱٬۰۰۸٬۱۳۳ - ۳۱٬۰۰۸٬۱۳۳ ۳٤٬۹۸۳٬۷۹٤ - ۳٤٬۹۸۳٬۷۹٤ ذمم معيدي التأمين الدائنة 
 ۱٦۸٬۰۹٤٬۳٥۹ - ۱٦۸٬۰۹٤٬۳٥۹ ۳٥۳٬٤۷٦٬۰٥۳ - ۳٥۳٬٤۷٦٬۰٥۳ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۳٬٤٦۰٬٥۰۹ - ۳٬٤٦۰٬٥۰۹ ۹٬۷٦۷٬۰۳٥ - ۹٬۷٦۷٬۰۳٥ عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 ۱۰٤٬٤۹۲٬٤٦۳ - ۱۰٤٬٤۹۲٬٤٦۳ ۱٬۰۳۹٬۹٥٤٬۱۸۷ - ۱٬۰۳۹٬۹٥٤٬۱۸۷ مطالبات تحت التسوية

 ٥۲٬۹۷۰٬۳۹۰ - ٥۲٬۹۷۰٬۳۹۰ ٥۷٬۷٥۲٬٦۲۱ - ٥۷٬۷٥۲٬٦۲۱ مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
 ۸٬۹٦٥٬۰۰۰ - ۸٬۹٦٥٬۰۰۰ ۱٬٤۸۹٬۹۷٦ - ۱٬٤۸۹٬۹۷٦ إحتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى

 ۲۳٬۲۱۳٬۲۷٥ ۲۳٬۲۱۳٬۲۷٥ - ۱٥٬٥٥۸٥۸٤ ۱٥٬٥٥۸٬٥۸٤ - التأمين عمليات إلى مستحقة مبالغ
 ۱۹۸٬۸۸۲ - ۱۹۸٬۸۸۲ - - - عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ

 ۱۰٬٤۷۹٬۳٥٦ - ۱۰٬٤۷۹٬۳٥٦ ۱۱٬۱۱۹٬۲۰٥ - ۱۱٬۱۱۹٬۲۰٥ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 ۲٬۷٤۲٬٤۹۲ - ۲٬۷٤۲٬٤۹۲ ۱٬۲۷٦٬۹۹۷ - ۱٬۲۷٦٬۹۹۷ التزام إيجار

 ۷٬٦٥۲٬۸۸۹ ۷٬٦٥۲٬۸۸۹ - ٥٬۷۱٥٬۹٦۸ ٥٬۷۱٥٬۹٦۸ - زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ٤٬٤۹۳٬٦۸٦ ٤٬٤۹۳٬٦۸٦ - ٤٬۹۳۹٬۰۸۰ ٤٬۹۳۹٬۰۸۰ - استثمار الوديعة النظامية عوائد

 ٤٥۸٫۸۳۷٫٤٤٦ ۳٦٬٥٦۱٬۰۹۹ ٤۲۲٫۲۷٦٫۳٤۷ ۱٬٥۹۸٬۲٥۱٬۷۰۲ ۲۷٬۱۳۱٬۸۸۱ ۱٬٥۷۱٬۱۱۹٬۸۲۱ إجمالي المطلوبات
       

       الفائض المتراكم 
 ۱٬٤۳۸٬٥٤٤ - ۱٬٤۳۸٬٥٤٤ ۱٬۸۱۸٬٦۰۱ - ۱٬۸۱۸٬٦۰۱ توزيعات الفائض المستحقة

 )٥٤۳٬۸٤۲( - )٥٤۳٬۸٤۲( )٥٤۳٬۸٤۲( - )٥٤۳٬۸٤۲( خسارة اكتوارية لبرامج محددة المزايا
 ٤٥۹٫۷۳۲٫۱٤۸ ۳٦٬٥٦۱٬۰۹۹ ٤۲۳٫۱۷۱٫۰٤۹ ۱٬٥۹۹٬٥۲٦٬٤٦۱ ۲۷٬۱۳۱٬۸۸۱ ۱٬٥۷۲٬۳۹٤٬٥۸۰ اجمالي المطلوبات والفائض المتراكم 

       
       حقوق المساهمين

  ۲٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰   ۲٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰     -  ۲٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰ - رأس المال
 )٤۹٬٤۹٦٬۳٥۹( )٤۹٬٤۹٦٬۳٥۹(    -  )٤٦٬٥٤۰٬۰۲۳( )٤٦٬٥٤۰٬۰۲۳( - خسائر متراكمة

 ۱۳٥٬٦۹٥ ۱۳٥٬٦۹٥    -  )۱۰٤٬۲٤۲( )۱۰٤٬۲٤۲( - إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع
 ۲۱٥٬٦۳۹٬۳۳٦ ۲۱٥٬٦۳۹٬۳۳٦    -  ۲۱۸٬۳٥٥٬۷۳٥ ۲۱۸٬۳٥٥٬۷۳٥ - إجمالي حقوق المساهمين

 ٦۷٥٫۳۷۱٫٤۸٤ ۲٥۲٬۲۰۰٬٤۳٥ ٤۲۳٫۱۷۱٫۰٤۹ ۱٬۸۱۷٬۸۸۲٬۱۹٦ ۲٤٥٬٤۸۷٬٦۱٦ ۱٬٥۷۲٬۳۹٤٬٥۸۰ إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين
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 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 
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 معلومات اضافية (تتمة) -۱٦

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 لایر سعودي 
  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  

 (غير المراجعة)
ية في لفترة الثالثة اشهر    ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰المنته

 (غير المراجعة)
 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       اإليرادات
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ۹۱٬٥٦۲٬٤٥۲ - ۹۱٬٥٦۲٬٤٥۲ ۱۹٦٬٤٦۸٬۱۸۱ - ۱۹٦٬٤٦۸٬۱۸۱ مألألألر -
       أقساط إعادة التامين المسندة:

 )۱۸٬٥۱٤٬۱۸۲( - )۱۸٬٥۱٤٬۱۸۲( )۱٤٬۰٦۲٬٥۲۰( - )۱٤٬۰٦۲٬٥۲۰( دولي -
 )٦۰٦٬۲۰۸( - )٦۰٦٬۲۰۸( )۱٬۹۱٦٬۷۲٦( - )۱٬۹۱٦٬۷۲٦( محلي -

 )۱٬۲۲٥٬۳٤٤( - )۱٬۲۲٥٬۳٤٤( )۱٬٥٦۹٬٥۹٤( - )۱٬٥٦۹٬٥۹٤( مصاريف فائض الخسارة
 ۷۱٬۲۱٦٬۷۱۸ - ۷۱٬۲۱٦٬۷۱۸ ۱۷۸٬۹۱۹٬۳٤۱ - ۱۷۸٬۹۱۹٬۳٤۱ أقساط التامين المكتتبةصافي 

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 
 )۱٬۱۲۲٬٤۰۲( - )۱٬۱۲۲٬٤۰۲( )٦۳٬۳۹۸٬٦۷۰( - )٦۳٬۳۹۸٬٦۷۰( صافي

 ۷۰٬۰۹٤٬۳۱٦ - ۷۰٬۰۹٤٬۳۱٦ ۱۱٥٬٥۲۰٬٦۷۱ - ۱۱٥٬٥۲۰٬٦۷۱ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ۳٬٥۲۳٬۹۳۲ - ۳٬٥۲۳٬۹۳۲ ٥٬۳۸٥٬۹۸۸ - ٥٬۳۸٥٬۹۸۸ إعادة تأمين مألألألبة عمولة

 ٤۳۳٬۹٦۱ - ٤۳۳٬۹٦۱ ۳٬۹۷۸٬۷۰٥ - ۳٬۹۷۸٬۷۰٥ إيرادات اخرى
 ۷٤٬۰٥۲٬۲۰۹ - ۷٤٬۰٥۲٬۲۰۹ ۱۲٤٬۸۸٥٬۳٦٤ - ۱۲٤٬۸۸٥٬۳٦٤ إجمالي اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 )٦٤٬۱۳٥٬٦۱٤( - )٦٤٬۱۳٥٬٦۱٤( )۸٥٬٤٥٤٬۱٥٤( - )۸٥٬٤٥٤٬۱٥٤( إجمالي المطالبات المدفوعة

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  ۱۰٬۱۷۹٬٥۹٤ - ۱۰٬۱۷۹٬٥۹٤ ۷٬۲٥٤٬۳٥٥ - ۷٬۲٥٤٬۳٥٥ حصة مع
 )٥۳٬۹٥٦٬۰۲۰( - )٥۳٬۹٥٦٬۰۲۰( )۷۸٬۱۹۹٬۷۹۹( - )۷۸٬۱۹۹٬۷۹۹( صافي المطالبات المدفوعة
 ۱٬٦۹٤٬۳٤٥ - ۱٬٦۹٤٬۳٤٥ )۳٬۱۸۰٬۲۱۲( - )۳٬۱۸۰٬۲۱۲( التسوية، صافيالتغير في المطالبات تحت 

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 
 )۳۸۹٬٥۱٤( - )۳۸۹٬٥۱٤( )۷٬۰٦۲٬٥٥۸( - )۷٬۰٦۲٬٥٥۸( عنها صافي

 )٥۲٬٦٥۱٬۱۸۹( - )٥۲٬٦٥۱٬۱۸۹( )۸۸٬٤٤۲٬٥٦۹( - )۸۸٬٤٤۲٬٥٦۹( صافي المطالبات المتكبدة
 )۸٬٥۳۰٬۷٦۸( - )۸٬٥۳۰٬۷٦۸( )۱۰٬۹٦۰٬٤۲٦( - )۱۰٬۹٦۰٬٤۲٦( إكتتاب وثائق تأمينتكاليف 

 ۲٬۸٥۳٬۰۰۰ - ۲٬۸٥۳٬۰۰۰ ۲٬٤۱٦٬٦۸٥ - ۲٬٤۱٦٬٦۸٥ التغير في احتياطي عجز اقساط التامين 
 - - - - - - مصاريف اكتتاب اخرى

 )٥۸٬۳۲۸٬۹٥۷( - )٥۸٬۳۲۸٬۹٥۷( )۹٦٬۹۸٦٬۳۱۰( - )۹٦٬۹۸٦٬۳۱۰( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
       

 ۱٥٬۷۲۳٬۲٥۲ - ۱٥٬۷۲۳٬۲٥۲ ۲۷٬۸۹۹٬۰٥٤ - ۲۷٬۸۹۹٬۰٥٤ صافي ربح االكتتاب
       

       (مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
 ٤٬٥۲۷٬۳۳۸ - ٤٬٥۲۷٬۳۳۸ )۱٬۰۰٥٬٦۹۳( - )۱٬۰۰٥٬٦۹۳( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )۱۹٬۰۷۲٬٦٤٥( )۱٬۰۸٦٬۲۱۰( )۱۷٬۹۸٦٬٤۳٥( )۲٤٬۹۲۷٬۱۳۸( )۱۳۲٬۷۳۳( )۲٤٬۷۹٤٬٤۰٥( مصاريف إدارية وعمومية
 ۱٤۷٬۱۰٤ ۱۱۷٬۸٦٤ ۲۹٬۲٤۰ ٦۷۰٬۹۲٦ ٥۳٥٬۹۲٦ ۱۳٥٬۰۰۰ دخل عمولة على ودائع

 - - -   - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
 ۸٥۸٬٦۱٤ ٥٦٦٬۷۱۳ ۲۹۱٬۹۰۱ ۱٬۱۰۳٬٤۹۲ ٦۰۹٬۷۷٦ ٤۹۳٬۷۱٦ توزيعات ارباح

 )۱۳٬٥۳۹٬٥۸۹( )٤۰۱٬٦۳۳( )۱۳٬۱۳۷٬۹٥٦( )۲٤٬۱٥۸٬٤۱۳( ۱٬۰۱۲٬۹٦۹ )۲٥٬۱۷۱٬۳۸۲( إجمالي (مصروفات) / إيرادات تشغيل أخرى
 ۲٬۱۸۳٬٦٦۳ )٤۰۱٬٦۳۳( ۲٬٥۸٥٬۲۹٦ ۳٬۷٤۰٬٦٤۱ ۱٬۰۱۲٬۹٦۹ ۲٬۷۲۷٬٦۷۲ اجمالي الربح / (الخسارة) للفترة 

ربح/ (خسارة) الفترة المنسوبة إلى عمليات 
 - ۲٬۳۲٦٬۷٦٦ )۲٬۳۲٦٬۷٦٦( - ۲٬٤٥٤٬۹۰٦ )۲٬٤٥٤٬۹۰٦( المساهمين

 ۲٬۱۸۳٬٦٦۳ ۱٬۹۲٥٬۱۳۳ ۲٥۸٬٥۳۰ ۳٬۷٤۰٬٦٤۱ ۳٬٤٦۷٬۸۷٥ ۲۷۲٬۷٦٦ قبل الزكاة وضريبة الدخل  صافي ربح للفترة
 )۱٬٤۲۷٬۹۲۷( )۱٬٤۲۷٬۹۲۷( - )۱٬۰۰۰٬۰۰۰( )۱٬۰۰۰٬۰۰۰( - الزكاة وضريبة الدخل

 ۷٥٥٬۷۳٦ ٤۹۷٬۲۰٦ ۲٥۸٬٥۳۰ ۲٬۷٤۰٬٦٤۱ ۲٬٤٦۷٬۸۷٥ ۲۷۲٬۷٦٦ الدخلصافي ربح الفترة بعد الزكاة وضريبة 
 
 
 
 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سألألألية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

25 

 معلومات اضافية (تتمة) -۱٦

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 لایر سعودي 
  ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰اشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 (غير المراجعة)
  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المراجعة)(غير 
 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       اإليرادات
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ۳۳۲٬۱٦٦٬۷۹٤ - ۳۳۲٬۱٦٦٬۷۹٤ ٥٦۹٬٦٦۳٬٤۳۹ - ٥٦۹٬٦٦۳٬٤۳۹ مألألألر -
       أقساط إعادة التامين المسندة:

 )۷۹٬۸٥۲٬٥٤۷( - )۷۹٬۸٥۲٬٥٤۷( )۱٤٬۲۰۸٬۸۱٥( - )۱٤٬۲۰۸٬۸۱٥( دولي -
 )۱۹٬۲۹٥٬۱٦۲( - )۱۹٬۲۹٥٬۱٦۲( )۹۱٬۸۸۳٬۷۷۷( - )۹۱٬۸۸۳٬۷۷۷( محلي -

 )۳٬٦۷٦٬۰۳۲( - )۳٬٦۷٦٬۰۳۲( )٤٬۷۰۸٬۷۸۱( - )٤٬۷۰۸٬۷۸۱( مصاريف فائض الخسارة
 ۲۲۹٬۳٤۳٬۰٥۳ - ۲۲۹٬۳٤۳٬۰٥۳ ٤٥۸٬۸٦۲٬۰٦٦ - ٤٥۸٬۸٦۲٬۰٦٦ صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسألأل، 
 )۳٦٬۲٤۷٬٤۲۲( - )۳٦٬۲٤۷٬٤۲۲( )۱۷۸٬۹٥۱٬۹۸۷( - )۱۷۸٬۹٥۱٬۹۸۷( صافي

 ۱۹۳٬۰۹٥٬٦۳۱ - ۱۹۳٬۰۹٥٬٦۳۱ ۲۷۹٬۹۱۰٬۰۷۹ - ۲۷۹٬۹۱۰٬۰۷۹ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ۱٤٬۳۹۷٬۹۷۷ - ۱٤٬۳۹۷٬۹۷۷ ۱۸٬۲۸٦٬۹۰۷ - ۱۸٬۲۸٦٬۹۰۷ عمولة إعادة تأمين مألألألبة

 ۲٬۱٦۳٬۲۲٦ - ۲٬۱٦۳٬۲۲٦ ٦٬۲۷٦٬٦۳۹ - ٦٬۲۷٦٬٦۳۹ إيرادات اخرى
 ۲۰۹٬٦٥٦٬۸۳٤ - ۲۰۹٬٦٥٦٬۸۳٤ ۳۰٤٬٤۷۳٬٦۲٥ - ۳۰٤٬٤۷۳٬٦۲٥ إجمالي اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 )۱۹۲٬۲٥۷٬٦۹٥( - )۱۹۲٬۲٥۷٬٦۹٥( )۲۳۱٬٤٦۳٬٤۷٤( - )۲۳۱٬٤٦۳٬٤۷٤( إجمالي المطالبات المدفوعة

يدي التأمين من المطالبات المدفوعة  ۳۳٬۷۰۹٦٥۹ - ۳۳٬۷۰۹٬٦٥۹ ۲٤٬۹٦۱٬۰٤۰ - ۲٤٬۹٦۱٬۰٤۰ حصة مع
 )۱٥۸٬٥٤۸٬۰۳٦( - )۱٥۸٬٥٤۸٬۰۳٦( )۲۰٦٬٥۰۲٬٤۳٤( - )۲۰٦٬٥۰۲٬٤۳٤( صافي المطالبات المدفوعة

 ۱۳٬۲۲۲٬۸۱۱ - ۱۳٬۲۲۲٬۸۱۱ ٤۰٦٬۲٤۱ - ٤۰٦٬۲٤۱ التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 

 ٦٬۱٥۰٬٤۸٦ - ٦٬۱٥۰٬٤۸٦ )۷٬۲۸۰٬۱۲٤( - )۷٬۲۸۰٬۱۲٤( عنها صافي
 )۱۳۹٬۱۷٤٬۷۳۹( - )۱۳۹٬۱۷٤٬۷۳۹( )۲۱۳٬۳۷٦٬۳۱۷( - )۲۱۳٬۳۷٦٬۳۱۷( صافي المطالبات المتكبدة

 )۲۳٬۸٥۲٬٤۰۲( - )۲۳٬۸٥۲٬٤۰۲( )۲۸٬٤۷۱٬۷۲٤( - )۲۸٬٤۷۱٬۷۲٤( تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
 ٤٬٦۲٤٬۰۰۰ - ٤٬٦۲٤٬۰۰۰ ۷٬٤۷٥٬۰۲٤ - ۷٬٤۷٥٬۰۲٤ التغير في احتياطي عجز اقساط التامين 

 - - - - - - مصاريف اكتتاب اخرى
 )۱٥۸٬٤۰۳٬۱٤۱( - )۱٥۸٬٤۰۳٬۱٤۱( )۲۳٤٬۳۷۳٬۰۱۷( - )۲۳٤٬۳۷۳٬۰۱۷( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

       
 ٥۱٬۲٥۳٬٦۹۳ - ٥۱٬۲٥۳٬٦۹۳ ۷۰٬۱۰۰٬٦۰۸ - ۷۰٬۱۰۰٬٦۰۸ صافي ربح االكتتاب

       
       (مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
 ۱٬۹۱۱٬٦٦۸ - ۱٬۹۱۱٬٦٦۸ )٥۳۳٬٦۳۳( - )٥۳۳٬٦۳۳( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )٥۱٬٥٦٤٬۱٦۰( )۱٬٤۲۸٬۸۷۸( )٥۰٬۱۳٥٬۲۸۲( )٦۷٬٥۱٦٬۲۰۳( )٤٦۹٬۷۳۳( )٦۷٬۰٤٦٬٤۷۰( مصاريف إدارية وعمومية
 ٥۷۱٬۱۳۰ ٤۷٥٬٦۳۹ ۹٥٬٤۹۱ ۱٬٤۹٤٬۰۷٦ ۱٬۲۷٤٬٤۱۹ ۲۱۹٬٦٥۷ دخل عمولة على ودائع

 ۱٬٥۳۷٬٥۳۸ ۱٬٥۳۷٬٥۳۸ - - - - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
 ۲٬٦۱۰٬۷۰۹ ۱٬۷۳٥٬۰۰۷ ۸۷٥٬۷۰۲ ۲٬۷۹۱٬٥٤٤ ۱٬۷۳۱٬۱٤۲ ۱٬۰٦۰٬٤۰۲ توزيعات ارباح

 )٤٤٬۹۳۳٬۱۱٥( ۲٬۳۱۹٬۳۰٦ )٤۷٬۲٥۲٬٤۲۱( )٦۳٬۷٦٤٬۲۱٦( ۲٬٥۳٥٬۸۲۸ )٦٦٬۳۰۰٬۰٤٤( إجمالي (مصروفات) / إيرادات تشغيل أخرى
 ٦٬۳۲۰٬٥۷۸ ۲٬۳۱۹٬۳۰٦ ٤٬۰۰۱٬۲۷۲ ٦٬۳۳٦٬۳۹۲ ۲٬٥۳٥۸۲۸ ۳٬۸۰۰٬٥٦٤ اجمالي الربح للفترة 

ربح/ (خسارة) الفترة المنسوبة إلى عمليات 
 - ۳٬٦۰۱٬۱٤٥ )۳٬٦۰۱٬۱٤٥( - ۳٬٤۲۰٬٥۰۸ )۳٬٤۲۰٬٥۰۸( المساهمين

 ٦٬۳۲۰٬٥۷۸ ٥٬۹۲۰٬٤٥۱ ٤۰۰٬۱۲۷ ٦٬۳۳٦٬۳۹۲ ٥٬۹٥٦٬۳۳٦ ۳۸۰٬۰٥٦ قبل الزكاة وضريبة الدخل  صافي ربح للفترة
 )٥٬۰٤۷٬۸٥۹( )٥٬۰٤۷٬۸٥۹( - )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( - الزكاة وضريبة الدخل

 ۱٬۲۷۲٬۷۱۹ ۸۷۲٬٥۹۲ ٤۰۰٬۱۲۷ ۳٬۳۳٦٬۳۹۲ ۲٬۹٥٦٬۳۳٦ ۳۸۰٬۰٥٦ افي ربح الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخلص
 
 
 
 
 
 



 شركة التأمين العربية التعاونية 
 (شركة مساهمة سألألألية)
 المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)إيضاحات حول القوائم 

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 معلومات اضافية (تتمة) -۱٦

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 لایر سعودي 
۲۰۲۲سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة اشهر المنتهية في    

 (غير المراجعة)
ية في  لفترة الثالثة اشهر   ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰المنته

 (غير المراجعة)

 التأمينعمليات  
عمليات 

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي المساهمين
        الفترةصافي ربح 

 ۲۷۲٬۷٦٦ ۲٬٤٦۷٬۸۷٥ ۲٬۷٤۰٬٦٤۱ ۲٥۸٬٥۳۰ ٤۹۷٬۲۰٦ ۷٥٥٬۷۳٦ 
       إيرادات شاملة أخرى

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
       قائمة الدخل األولية الموجزة:

       اإلستثمارات المتاحة للبيع: -
 ٦٥۳٬٦۳۲ ٦٥۳٬٦۳۲    -  ٤۷٦٬٦۷٤ ٤۷٦٬٦۷٤ - التغير في القيمة العادلة

 ٦٥۳٬٦۳۲ ٦٥۳٬٦۳۲    -  ٤۷٦٬٦۷٤ ٤۷٦٬٦۷٤ - إجمالي اإليراد الشامل اآلخر للفترة
 ۱٬٤۰۹٬۳٦۸ ۱٬۱٥۰٬۸۳۸ ۲٥۸٬٥۳۰ ۳٬۲۱۷٬۳۱٥ ۲٬۹٤٤٬٥٤۹ ۲۷۲٬۷٦٦ إجمالي اإليراد الشامل للفترة 

 
 

 لایر سعودي 
۲۰۲۲سبتمبر ۳۰اشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 (غير المراجعة)
ية في  التسعةلفترة    ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰اشهر المنته

 (غير المراجعة)

 عمليات التأمين 
عمليات 

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي المساهمين
 ۱٬۲۷۲٬۷۱۹ ۸۷۲٬٥۹۲ ٤۰۰٬۱۲۷ ۳٬۳۳٦٬۳۹۲ ۲٬۹٥٦٬۳۳٦ ۳۸۰٬۰٥٦ صافي ربح الفترة

 -      
       إيرادات شاملة أخرى

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
       قائمة الدخل األولية الموجزة:

      - اإلستثمارات المتاحة للبيع: -
 ٥۷٬٥۳۷ ٥۷٬٥۳۷  )۲۳۹٬۹۳۷( )۲۳۹٬۹۳۷(  التغير في القيمة العادلة

 ٥۷٬٥۳۷ ٥۷٬٥۳۷ - )۲۳۹٬۹۳۷( )۲۳۹٬۹۳۷(  إجمالي اإليراد الشامل اآلخر للفترة
 ۱٬۳۳۰٬۲٥٦ ۹۳۰٬۱۲۹ ٤۰۰٬۱۲۷ ۳٬۰۹٦٬٤٥٥ ۲٬۷۱٦٬۳۹۹ ۳۸۰٬۰٥٦ إجمالي اإليراد الشامل للفترة 
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 ضافية (تتمة)إمعلومات   -۱٦
 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 سعودي لایر 
ية في  (غير المراجعة)۲۰۲۲سبتمبر ۳۰الفترة المنتهية في    (غير المراجعة)۲۰۲۱سبتمبر ۳۰الفترة المنته
 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ۱٬۲۷۲٬۷۱۹ ۸۷۲٬٥۹۲ ٤۰۰٬۱۲۷ ۳٬۳۳٦٬۳۹۲ ۲٬۹٥٦٬۳۳٦ ۳۸۰٬۰٥٦ ربح السنةصافي 

       
       التعديالت للبنود غير النقدية:

 ۱٬۸۸٤٬۳٦٦ - ۱٬۸۸٤٬۳٦٦ ۲٬۱۲۱٬۷۹۳ - ۲٬۱۲۱٬۷۹۳ استهالكات الممتلكات والمعدات
 - - - - - - ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 ۱٬٦۱۷٬۹۲۹ - ۱٬٦۱۷٬۹۲۹ ۱٬٦۱۷٬۹۲۷ - ۱٬٦۱۷٬۹۲۷ إستهالك حق إستخدام األصول
 ۱۲۸٬۱۱۳ - ۱۲۸٬۱۱۳ ٦۲٬۱۲٤ - ٦۲٬۱۲٤ مصروفات تمويل

 )۱٬۹۱۱٬٦٦۸( - )۱٬۹۱۱٬٦٦۸( ٥۳۳٬٦۳۳ - ٥۳۳٬٦۳۳ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 )۱٬٥۳۷٬٥۳۸( )۱٬٥۳۷٬٥۳۸( - - - - (أرباح) / خسائر بيع استثمارات متاحة للبيع

 , - ۱٬۲۳٤٬۹۱٥ ۱٬۰۹۸٬۰۰۰ - ۱٬۰۹۸٬۰۰۰ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 ٥٬۰٤۷٬۸٥۹ ٥٬۰٤۷٬۸٥۹ - ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ - زكاة وضرييبة دخل مستحقة

 ٥٬۸۱۳٬٥۳۳ ٥٬۹٥٦٬۳۳٦ ۱۱٬۷٦۹٬۸٦۹ ۳٬۳٥۳٬۷۸۲ ٤٬۳۸۲٬۹۱۳ ۷٬۷۳٦٬٦۹٥ 
       التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية

يالي تأمين مدينة  )۳۱٬۷٦۹٬۸۷۰( - )۳۱٬۷٦۹٬۸۷۰( )۱۰۹٬٦۰٥٬۱۲۷( - )۱۰۹٬٦۰٥٬۱۲۷( أقساط تأمين وذمم مع
يدي التأمين من األقساط غير  حصة مع

 )۱۰٬۷۷۱٬۷۹٦( - )۱۰٬۷۷۱٬۷۹٦( )٦٬٤۲۹٬۷۰٦( - )٦٬٤۲۹٬۷۰٦( المكتسبة
يدي التأمين من المطالبات تحت  حصة مع

 )۳۱٬۹٥٥٬۷۳٦( - )۳۱٬۹٥٥٬۷۳٦( )۹۳٥٬۸٦۷٬۹٦٥( - )۹۳٥٬۸٦۷٬۹٦٥( التسوية
يدي  التأمين من المطالبات المتكبدة حصة مع

 ۲٬۸٤۷٬۸٤۷ - ۲٬۸٤۷٬۸٤۷ ۲٬٤۹۷٬۸۹۳ - ۲٬٤۹۷٬۸۹۳ غير المبلغ عنها
 )۲٬٥۳٦٬۸۹۳( - )۲٬٥۳٦٬۸۹۳( )۱۳٬۷۱۹٬۲۰٤( - )۱۳٬۷۱۹٬۲۰٤( تكاليف إكتتاب مؤجلة

 )۱٬۲۲٥٬۳۳۸( - )۱٬۲۲٥٬۳۳۸( )۱٬٥٦۹٬٥۸۷( - )۱٬٥٦۹٬٥۸۷( مصاريف فائض الخسارة المؤجلة
 ۹٬٦٥۲ - ۹٬٦٥۲ - - - مستالالة من جهة ذات عالقةمبالغ 

 )۱٬۲٤۷٬۹۰۸( )۳٥۸٬٦۳۹( )۸۸۹٬۲٦۹( )۸٬۰٥٤٬٤۰۷( )۱٬۳٥۱٬۰۷۳( )٦٬۷۰۳٬۳۳٤( مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 )٤٬۸٦۳٬۳٤۷( - )٤٬۸٦۳٬۳٤۷( ٥٬۸۱۲٬۳٤۲ - ٥٬۸۱۲٬۳٤۲ ذمم دائنة

 )۲٬٦٦۹٬٤٦۸( )۱٬٤۱۱٬۰٥٤( )۱٬۲٥۸٬٤۱٤( ۱٥٬۳۳۹٬۸٤۸ )۲۸۳٬۰۰۰( ۱٥٬٦۲۲٬۸٤۸ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
يدي التأمين  ۱٬۱٤۳٬٦٥٤ - ۱٬۱٤۳٬٦٥٤ ۳٬۹۷٥٬٦٦۱ - ۳٬۹۷٥٬٦٦۱ الدائنة  ذمم مع

 ٤۷٬۰۱۹٬۲۱۸ - ٤۷٬۰۱۹٬۲۱۸ ۱۸٥٬۳۸۱٬٦۹٤ - ۱۸٥٬۳۸۱٬٦۹٤ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ۱٬۹٦٦٬٥۲٦ - ۱٬۹٦٦٬٥۲٦ ٦٬۳۰٦٬٥۲٦ - ٦٬۳۰٦٬٥۲٦ عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 ۱۸٬۷۳۲٬۹۲٤ - ۱۸٬۷۳۲٬۹۲٤ ۹۳٥٬٤٦۱٬۷۲٤ - ۹۳٥٬٤٦۱٬۷۲٤ مطالبات تحت التسوية
 )۸٬۹۹۸٬۳۳۳( - )۸٬۹۹۸٬۳۳۳( ٤٬۷۸۲٬۲۳۱ - ٤٬۷۸۲٬۲۳۱ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 )٤٬٦۲٤٬۰۰۰( - )٤٬٦۲٤٬۰۰۰( )۷٬٤۷٥٬۰۲٤(  )۷٬٤۷٥٬۰۲٤( واحتياطيات اخرى احتياطي عجز اقساط
 ۱۹۸٬۹٤۲ - ۱۹۸٬۹٤۲ )۱۹۸٬۸۸۲(  )۱۹۸٬۸۸۲( عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ
من / (المستخدم في) االنشطة الناتج النقد 

 )۲۱٬۰۰۷٬۲۳۱( ۲٬٦۱۳٬۲۲۰ )۲۳٬٦۲۰٬٤٥۱( ۸۸٬٤۰۷٬۸۸٦ ٤٬۳۲۲٬۲٦۳ ۸٤٬۰۸٥٬٦۲۳ التشغيلية
 )٤٬٦۷٦٬۹٥۰( )٤٬٦۷٦٬۹٥۰( - )٤٬۹۳٦٬۹۲۱( )٤٬۹۳٦٬۹۲۱( - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 )۳۹۹٬۸۲۰( - )۳۹۹٬۸۲۰( )٤٥۸٬۱٥۱( - )٤٥۸٬۱٥۱( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
 )۲٦٬۰۸٤٬۰۰۱( )۲٬۰٦۳٬۷۳۰( )۲٤٬۰۲۰٬۲۷۱( ۸۳٬۰۱۲٬۸۱٤ )٦۱٤٬٦٥۸( ۸۳٬٦۲۷٬٤۷۲ المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )٤۹٬۱۸۲٬۳۲۷( )٤۹٬۱۸۲٬۳۲۷( - )۱٤٬۷٤۱٬۰۳۹( )۱٤٬۱۹۳٬٥۳۹( )٥٤۷٬٥۰۰( اضافات/استبعادات استثمارات
 ٤۱٬۷٥۹٬۲۱۸ ۲۱٬٤۰۹٬۲۱۸ ۲۰٬۳٥۰٬۰۰۰ ٤۲٬٤٦۰٬۹۲۰ ۲۲٬۰٦۰٬۹۲۰ ۲۰٬٤۰۰٬۰۰۰ اضافات/استبعادات ودائع ألجل

 )۲٬٦٥۳٬٤۳۰( - )۲٬٦٥۳٬٤۳۰( )۳٬۷۲٦٬۹٥۹( - )۳٬۷۲٦٬۹٥۹( المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
من/ (المستخدم في)   الناتج صافي النقد 

 )۱۰٬۰۷٦٬٥۳۹( )۲۷٬۷۷۳٬۱۰۹( ۱۷٬٦۹٦٬٥۷۰ ۲۳٬۹۹۲٬۹۲۲ ۷٬۸٦۷٬۳۸۱ ۱٦٬۱۲٥٬٥٤۱ األنشطة االستثمارية
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - )۲٤٬۲٦۸٬٥۰۲( ۲٤٬۲٦۸٬٥۰۲ - )۷٬٦٥٤٬٦۹۲( ۷٬٦٥٤٬٦۹۲ مبالغ مستحقة من / الى المساهمين
 )۱٬٥٦۸٬۹۲۱( - )۱٬٥٦۸٬۹۲۱( )۱٬٥۲۷٬٦۱۹( - )۱٬٥۲۷٬٦۱۹( حق إستخدام أصول مدفوعة

 )۱٬٥٦۸٬۹۲۱( )۲٤٬۲٦۸٬٥۰۲( ۲۲٬٦۹۹٬٥۸۱ )۱٬٥۲۷٬٦۱۹( )۷٬٦٥٤٬٦۹۲( ٦٬۱۲۷٬۰۷۳ األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
 )۳۷٬۷۲۹٬٤٦۱( )٥٤٬۱۰٥٬۳٤۱( ۱٦٬۳۷٥٬۸۸۰ ۱۰٥٬٤۷۸٬۱۱۷ )٤۰۱٬۹٦۹( ۱۰٥٬۸۸۰٬۰۸٦ صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

 ۱٤۹٬۳۲۷٬٤٥٤ ۱۱٥٬۹۷٦٬۳۸٥ ۳۳٬۳٥۱٬۰٦۹ ۸٥٬۳٤۳٬۰۷۲ ٥۹٬۱۱۹٬۲٦٥ ۲٦٬۲۲۳٬۸۰۷ النقدية وما في حكمها، بداية السنة
 ۱۱۱٬٥۹۷٬۹۹۳ ٦۱٬۸۷۱٬۰٤٤ ٤۹٬۷۲٦٬۹٤۹ ۱۹۰٬۸۲۱٬۱۸۹ ٥۸٬۷۱۷٬۲۹٦ ۱۳۲٬۱۰۳٬۸۹۳ النقدية وما في حكمهنه ،ااية السنة

       معلومات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 ٥۷٬٥۳۷ ٥۷٬٥۳۷ - )۲۳۹٬۹۳۷( )۲۳۹٬۹۳۷( - المتاحة للبيع
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ب نوع العميل -۱۷ ين المكتتبة حس  أقساط التأم

 (غير المراجعة)۲۰۲۲سبتمبر ۳۰المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 المركبات الصحي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ال  الممتلكا
 والحوداث

الحماية 
 المجموع واالدخار

 ۲٤٬٤۰۰٬۷۸٥ - ۳۰۰٬۷٦۱ ۱٥٬٦٦۰٬۸۷۷ ۸٬٤۳۹٬۱٤۷ عمالءأفراد

 ۸۸٬٤۲۰٬٦۷۷ - ۷٥٬٦٤۸ ۳۹٬۷۳۱ ۸۸٬۳۰٥٬۲۹۸ عمالء منشآت متناهيال الصغر

 ۳۳٬۸۰۰٬٤۷۰ ۸٬۸۸٤ ۳٬٤۱۸٬۰۹٤ ۱٬۱۸۲٬۷٥۹ ۲۹٬۱۹۰٬۷۳۳ عمالء منشآت صغيرة

 ۲۰٬٤٤۲٬۰۳۲ - ۲٬٤۷۹٬۷۹۷ ۲٬۱٥۱٬٦۹۱ ۱٥٬۸۱۰٬٥٤٤ عمالء منشآت متوسطة

 ۲۹٬٤۰٤٬۲۲۰ ٤٬۷۷٤ ۱۰٬٥٥۱٬۷۳۷ ۷٬۱۰۸٬۷٦٤ ۱۱٬۷۳۸٬۹٤٥ عمالء منشآت كبيرة

 ۱۹٦٬٤٦۸٬۱۸۱ ۱۳٬٦٥۸ ۱٦٬۸۲٦٬۰۳۷ ۲٦٬۱٤۳٬۸۲۲ ۱٥۳٬٤۸٤٬٦٦٦ اإلجمالي
 
 

 (غير المراجعة)۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المركبات الصحي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
الممتلكات 
 المجموع الحماية واالدخار والحوداث

 ۷۹٬۹۳٤٬٤۳٥  ۸۷۱٬٤۷٦ ٤۷٬۳۱۹٬٦۷۱ ۳۱٬۷٤۳٬۲۸۹ عمالءأفراد

 ۱۸۰٬۱۳۸٬٦۲۹  ٥٦۹٬۳٥۹ ٤٤۸٬۹٤۱ ۱۷۹٬۱۲۰٬۳۲۹ عمالء منشآت متناهية الصغر

 ۷۲٬۱۸٦٬٦٤٦ ۸٬۸۸٤ ۱۱٬٦۷٥٬۳۸۷ ٤٬٦۳۱٬۰٦٥ ٥٥٬۸۷۱٬۳۱۰ عمالء منشآت صغيرة

 ۸۸٬۹۸۱٬۳۲۱ ٥۳٤٬۱۱٥ ۲۱٬٦٦۲٬۹۳۳ ۳٦٬٤٦۹٬۹٥۰ ۳۰٬۳۱٤٬۳۲۳ عمالء منشآت متوسطة

 ۱٤۸٬٤۲۲٬٤۰۷ ۱۹۲٬٦۲٤ ۷٥٬۷۹٥٬۱٥٤ ٥۸٬۳۰۳٬٤۹٤ ۱٤٬۱۳۱٬۱۳٥ عمالء منشآت كبيرة

 ٥٦۹٬٦٦۳٬٤۳۹ ۷۳٥٬٦۲۳ ۱۱۰٬٥۷٤٬۳۱۰ ۱٤۷٬۱۷۳٬۱۲۱ ۳۱۱٬۱۸۰٬۳۸٥ اإلجمالي
 
 

 أرقام المقارنة  -۱۸

 .ةالحالي عرض الفترةأرقام الفترة السابقة لتتوافق مع بعض تم إعادة تبويب 

 القوائم المالية األولية الموجزة اعتماد -۱۹

...  هـ).۱٤٤٤ ربيع الثاني ۷الموا) مفق ۲۰۲۲ رنوفمب ۱بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  تم اعتماد القوائم المالية األولية المو
 




