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  مراجعةالغير ة  القوائم المالية األولية الموحدة المختصر

 مع تقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين

م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 



شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

الموحدة المختصرة غير المراجعة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين القوائم المالية األولية 
م 2022يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
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شركة التعاونية للتأمين  
 ( شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة  
م 2022يونيو  30كما في 

. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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Document classification: Confidential

يونيو   30
م 2022

ديسمبر   31
م  2021

( مراجعة )  ( غير مراجعة)  إيضاحات 
بآالف الرياالت السعودية 

الموجودات 
125,000 3125,000 وديعة نظامية 

  3,5363,050 دخل مستحق من الوديعة النظامية 
   238,605236,970 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، بالصافي 

  19,59116,627 موجودات غير ملموسة 
  60,21160,850 عقارات استثمارية

  92,74589,556 استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
4547,720668,962 مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى 

  3,780,598  54,585,977 مرابحة  /ودائع مضاربة 
  7,2647,501 أقساط فائض خسارة مؤجلة 
  151,505127,951 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

  62,092,5861,762,324 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
  6360,645329,243حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 

  6849,837717,382 األقساط غير المكتسبة حصة معيدي التأمين من إجمالي 
   2,370,943  72,036,438 استثمارات متاحة للبيع

84,709,7713,222,001 ذمم مدينة، صافي 
  46,28511,029 إيرادات استثمار مستحقة 

   1,188,266   91,326,042 نقد وما في حكمه 
14,718,253   17,253,758إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
  3,5363,050 عائد دائن على الوديعة النظامية   
258,163  279,852 توزيعات الفائض الدائنة    
  137,918142,110 المنافع المحددة  التزام   
415,023  228,212 زكاة مستحقة    
  3,2543,372 احتياطي أنشطة تكافل    
  62,132,9701,770,241 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  احتياطي   
  62,794,1292,400,729 إجمالي مطالبات تحت التسوية      
  610,72230,277 احتياطي عجز أقساط التأمين   
  57,09342,289 دخل عمولة غير مكتسب    
    1,070,631   1,505,119مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى    
  66,154,7215,031,265 إجمالي أقساط غير مكتسبة    
   503,409  832,973 أرصدة معيدي التأمين الدائنة   
   8,6068,630 توزيعات أرباح مستحقة    

    11,679,189    14,149,105إجمالي المطلوبات 

 حقوق الملكية 
101,250,0001,250,000رأس المال  
111,197,4951,197,495 نظامي الحتياطي اال

   152,513 11,341 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
(20,096)(  20,096)إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

  665,913459,152 مبقاةالرباح األ
3,039,064   3,104,653 إجمالي حقوق الملكية 

   14,718,253   17,253,758إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

12 التزامات محتملة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
 دارة اإلعضو مجلس 

 كردي خالد  ورعم
المالي رئيس التفيذيال

 عبدالعزيز حسن البوق 
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين  
( سعوديةشركة مساهمة )

 قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة المختصرة   
م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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Document classification: Confidential

لفترة الثالثة أشهر 
30المنتهية في 

م2022يونيو 
( غير مراجعة) 

لفترة الثالثة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 م 2021
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

م2022يونيو 
( غير مراجعة) 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

 م 2021
(غير مراجعة)

 بآالف الرياالت السعودية 
 اإليرادات 

5,185,773  2,265,0536,729,948 3,222,920إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
( 55,582) (  26,255)( 43,681) ( 10,420)محلي -إعادة التأمين المسند 
(760,301) (  907,870)(443,147) ( 643,296)دولي -إعادة التأمين المسند 
(5,159)( 8,058)(2,308)( 4,745)محلي - أقساط فائض الخسارة

 (3,034) ( 5,832) (1,179) ( 3,945) دولي - الخسارةأقساط فائض 
2,657 2,1942,618 955إيرادات رسوم من التكافل  

4,364,354  1,776,9325,784,551 2,561,469صافي األقساط المكتتبة
(670,986) (  1,123,456)67,672 ( 247,193) التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير
97,683 113,172132,455 238,290 المكتسبة    

3,791,051  1,957,7764,793,550 2,552,566صافي األقساط المكتسبة 
63,226   38,88163,284 32,298عموالت إعادة التأمين  
3,542 9085,141 3,367إيرادات اكتتاب أخرى 

3,857,819  1,997,5654,861,975 2,588,231 إجمالي اإليرادات 

تكاليف ومصروفات االكتتاب 
3,195,004  1,691,3953,737,592 1,705,899 إجمالي المطالبات المدفوعة 

2,299  1,21669,927 42,416مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
(107,228) (  304,522)( 60,858) ( 88,853)حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
3,090,075  1,631,7533,502,997 1,659,462صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
(329,096) 393,400(297,249) 66,599التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية

 التغييرات في حصة إعادة التأمين من إجمالي المطالبات تحت 
198,333 (  330,262)137,149 16,443 التسوية    

258,418 117,028362,729 236,546يرالمبلغ عنهاغوالتغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة  
التغيرات في حصة إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة  

( 19,474) (  31,402)( 7,839) ( 26,849)وغيرالمبلغ عنها    
( 11,234) ( 19,555)28,157 ( 27,413) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

3,187,022  1,608,9993,877,907 1,924,788 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
375 ( 118)65 ( 176) التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل 

166,404 78,824217,350 120,945 اقتناء وثائق تأمين تكاليف 
65,226   29,31383,627 47,448 مصروفات اكتتاب أخرى 

15,567  9,212174,317 126,371حصة شركات التأمين من توزيع األرباح المستحقة
3,434,594   1,726,4134,353,083 2,219,376 االكتتاب إجمالي تكاليف ومصروفات 

423,225 368,855271,152508,892صافي دخل االكتتاب 

إيرادات تشغيلية أخرى ( / مصروفات)
(330,213) (  379,829)(179,863) ( 208,979) مصروفات عمومية وإدارية

3,784 ( 23,298)3,132 ( 25,352)ديون مشكوك في تحصيلها  عكس( / مخصص)
159,704  79,00880,548142,199 إيرادات استثمار، صافي
2,282   13,1082,11116,621 إيرادات أخرى، صافي

(164,443) (  244,307)( 94,072)( 142,215)إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى 

258,782  177,080264,585 226,640 صافي الربح التشغيلي
 استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق في الربح  منحصة ال
6,638  3,61311,846 5,038الملكية، صافي   

265,420  180,693276,431 231,678 صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 
( 18,672) (  24,240)( 14,756) ( 20,979) صافي الربح العائد إلى عمليات التأمين 

246,748  165,937252,191 210,699 العائد إلى المساهمين قبل الزكاة صافي الربح 
( 43,948) ( 45,430)( 22,274) ( 23,967) الزكاة المحملة للفترة 

202,800    143,663206,761     186,732 العائد إلى المساهمين بعد الزكاة صافي الربح 
 ربحية السهم 

1.62 1.151.65 1.49( بالريال السعودي )ربحية السهم األساسية والمخفضة 
125,000,000  125,000,000125,000,000 125,000,000 األسهم المصدرة المتوسط المرجح لعدد 

 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
 عضو مجلس إدارة 

 كردي  و خالدرعم
المالي رئيس التنفيذيال

عبدالعزيز حسن البوق 
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين  
( شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة  
م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
- 4  -

Document classification: Confidential

إيضاحات 

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
م 2022

  ( غير مراجعة) 

لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
م 2021

 ( غير مراجعة )

لفترة الستة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
م 2022

  ( غير مراجعة) 

لفترة الستة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
م 2021

( غير مراجعة )
بآالف الرياالت السعودية 

186,732143,663206,761202,800العائد إلى المساهمين  بعد الزكاة صافي الربح 

 : الدخل الشامل اآلخر 
سيعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل  

 : األولية الموحدة المختصرة في فترات الحقة 
:  استثمارات متاحة للبيع

207,149 ( 79,399)164,632  731,649 صافي التغير في القيمة العادلة   - 
صافي المبالغ المعاد توزيعها على قائمة   - 

(78,087) ( 60,760)(42,074) (  105,196)7 الدخل األولية الموحدة المختصرة 
من الخسارة الشاملة األخرى في الحصة 

بطريقة حقوق   المحاسب عنهاالستثمارات ا
(1,013) ( 1,013)( 45) ( 2,073) الملكية

266,17665,589330,849   111,112إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
 عضو مجلس إدارة 

 كردي  و خالدرعم
المالي رئيس التنفيذيال

 عبدالعزيز حسن البوق 
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين  
 ( شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة  
م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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Document classification: Confidential

رأس المال  إيضاحات 
االحتياطي  

النظامي 

احتياطي القيمة  
العادلة  

لالستثمارات 
 التزامإعادة قياس 

المنافع المحددة 
األرباح  
اإلجماليالمبقاة 

السعودية بآالف الرياالت 
 2,809,362 345,904 ( 20,261) 89,536  1,144,183  1,250,000  مراجع -م 2021يناير  1الرصيد في 

: إجمالي الدخل الشامل للفترة
العائد إلى  بعد الزكاة صافي ربح الفترة 

202,800202,800 -- -- -- -- المساهمين  
لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات 

207,149  -- --207,149  -- --7 المتاحة للبيع 
قائمة  على  توزيعها  المعاد  المبالغ  صافي 

( 78,087)  -- --( 78,087)  -- --7 الدخل األولية الموحدة المختصرة 
األخرى  في  الحصة   الشاملة  من  الخسارة 

بطريقة حقوق   محاسب عنهاالستثمارات  ا
( 1,013)  -- --( 1,013)  -- --الملكية  

202,800330,849 --128,049  -- --إجمالي الدخل الشامل 
( 100,000)( 100,000)-------- توزيعات أرباح 
في   غير    - م  2021يونيو    30الرصيد 

 448,7043,040,211( 20,261)217,585 1,144,183 1,250,000 مراجعة

459,1523,039,064( 20,096) 1,197,495152,513 1,250,000 مراجع -م 2022يناير  1الرصيد في 

: إجمالي الدخل الشامل للفترة
العائد إلى  بعد الزكاة صافي ربح الفترة 

206,761206,761 -- -- -- -- المساهمين  
لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات 

( 79,399) -- --( 79,399) -- --7 المتاحة للبيع 
قائمة  على  توزيعها  المعاد  المبالغ  صافي 

( 60,760) -- --( 60,760) -- --7 الدخل األولية الموحدة المختصرة 
األخرى  في  الحصة   الشاملة  من  الخسارة 

بطريقة عنها    المحاسبالستثمارات  ا
( 1,013) -- --( 1,013) -- --حقوق الملكية  

65,589 206,761--( 141,172)-- -- الشامل الدخل (/الخسارة)إجمالي 
665,9133,104,653( 20,096)1,197,49511,341 1,250,000غير مراجع  -م  2022يونيو    30الرصيد في  

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
 عضو مجلس إدارة 

 كردي خالد  ورعم
المالي رئيس التنفيذيال

البوق عبدالعزيز حسن 
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين  
( شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة المختصرة قائمة التدفقات النقدية 
م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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Document classification: Confidential

إيضاحات 

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

م2022يونيو 
( غير مراجعة) 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

 م 2021
(غير مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية 
 : األنشطة التشغيلية

252,191246,748العائد إلى المساهمين   قبل الزكاة صافي الربح 
 : تسويات للبنود غير النقدية

18,672 24,240 صافي الربح العائد إلى عمليات التأمين 
7,658 14,680 االستهالك

3,1281,722 إطفاء موجودات غير ملموسة 
(3,784) 23,298 ديون مشكوك في تحصيلها ( مخصص عكس) /مخصص 

(  83,871)(  82,506) والعموالت دخل توزيعات األرباح 
( 78,087)( 60,760) الربح من بيع استثمارات  

2243,003 تكلفة تمويل 
(6,638)(  11,846)استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، صافي في الربح  منحصة ال

13,443 6,085 المنافع المحددة التزاممخصص 
168,734  118,866

: التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(151,238) 121,242 مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

7,433 237 أقساط فائض خسارة مؤجلة
10,345 (  23,554) مؤجلةتأمين وثائق تكاليف اقتناء 

198,333 (  330,262) المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 
( 19,474) (  31,402)حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

( 97,683) ( 132,455) حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 
(132,377) (  1,511,068) ذمم مدينة، صافي

445,943 329,564 أرصدة معيدي التأمين الدائنة 
670,986  1,123,456 إجمالي أقساط غير مكتسبة
15,334  14,804 دخل عمولة غير مكتسب

(329,096) 393,400 إجمالي مطالبات تحت التسوية 
258,418 362,729 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

( 11,234) ( 19,555) احتياطي عجز أقساط التأمين 
375 ( 118) احتياطي أنشطة تكافل 

(982,343) 437,771 مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
903,523 2,588

( 4,305) --  تكاليف تمويل مدفوعة    
( 7,862) (  10,277) المنافع المحددة التزامالمدفوع من     
( 2,621) (  2,551) فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمين     

( 14,779) ( 232,241) زكاة مدفوعة
( 26,979)  658,454األنشطة التشغيلية ( المستخدمة في)/صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 : األنشطة االستثمارية 
1,243,115   1,458,461 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

(647,192) (  1,203,355) شراء استثمارات متاحة للبيع 
3,514,639  4,626,504 المرابحة  /المتحصل من استحقاق ودائع المضاربة 

( 3,682,934) (  5,431,883) المرابحة   /إيداع في ودائع المضاربة 
53,917  47,250 دخل توزيعات األرباح والعموالت مستلم
7,455 7,644 بطريقة حقوق الملكية  محاسب عنهاتوزيعات أرباح مستلمة من استثمارات 

( 3,099) (  15,676) شراء ممتلكات ومعدات وموجودات حق استخدام، صافي
( 7,568) (  6,092) موجودات غير ملموسة شراء 

478,333 (  517,147)الناتجة من األنشطة االستثمارية (/ المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 : األنشطة التمويلية
   --(  3,507) المسدد من التزامات عقود إيجار

( 99,940) ( 24) توزيعات أرباح مدفوعة 
(  99,940)(  3,531)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

351,414  137,776 صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
445,794  91,188,266 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

797,208   91,326,042 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
 : معلومات إضافية غير نقدية

129,062 ( 140,159) صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
( 1,013) ( 1,013)بطريقة حقوق الملكية  المحاسب عنهاالستثمارات من ا الخسارة الشاملة األخرى في الحصة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
 عضو مجلس إدارة 

 كردي  و خالدرعم
المالي رئيس التنفيذيال

 عبدالعزيز حسن البوق 
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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عام  .1

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

إن عنوان  . 1010061695بموجب السجل التجاري رقم ( م1986  يناير 18الموافق )هـ 1406جمادى األولى  8وُسجلت بتاريخ  5/رقم م

 . ، المملكة العربية السعودية11632الرياض  -  86959حي الربيع، ص ب (  التخصصي)طريق الثمامة :  المركز الرئيسي للشركة هو 

يتمثل .  عادة التأمين والوكاالتيتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال التي تشتمل على أنشطة إ

ن النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات التأمين الصحي وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين ضد الحرائق والتأمين الهندسي وتأمي 

 . الطاقة وتأمين الطيران وتأمين التكافل والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث

بموجب  (  نظام التأمين)، تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  (هـ1424جمادى اآلخرة    2الموافق  )م  2003يوليو    31بتاريخ  

المعروف سابقا  باسم  )، أصدر البنك المركزي السعودي  (م2004ديسمبر    1الموافق  )هـ  1425شوال    18وفي  (.  32/م )المرسوم الملكي رقم  

باعتباره الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، ترخيصا  للشركة لممارسة  (  مؤسسة النقد العربي السعودي

 . أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية

امها األساسي بحيث م بتعديل نظ2004يناير    20وقد قامت الشركة في  .  وتدير الشركة األعمال وتقدم التمويل لعمليات التأمين كما هو مطلوب

 .منحت الصالحية لمجلس اإلدارة لتحديد الطريقة التي يتم بموجبها التصرف في فائض عمليات التأمين

م حسب الالئحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي  2004مارس    20وقد اعتمد مجلس اإلدارة توزيع فائض عمليات التأمين السنوي بتاريخ  

على حاملي وثائق   ٪10من فائض عمليات التأمين السنوي وتوزيع النسبة المتبقية البالغة    ٪90ساهمين على نسبة  السعودي وذلك بحصول الم

 . وسيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. التأمين

. إن الشركة لديها الشركة التابعة والزميلة التالية

اسم الشركة  
 الشركة الزميلة /التابعة 

رقم السجل  
 التجاري 

تاريخ السجل  
 التجاري 

حصة 
 الملكية 

نهاية السنة  
 األنشطة  المالية 

الشركة التابعة
يوليو  101064405721شركة تيجان الخليج 

م  2020

تطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا ديسمبر  31 ٪ 100

ألعمال   االستشارية  الخدمات  وتقديم 

 . التأمين والرعاية الصحية

شركات زميلة      
التأمين على جميع المركبات التي تمر ديسمبر  31 ٪ 50م 1986مايو  112- 17337  الشركة المتحدة للتأمين

لقانون  وفقا   فهد  الملك  جسر  عبر 

 .شركات التأمين البحريني

شركة وصيل لنقل  

 المعلومات اإللكترونية 

أبريل  101018655815

 م 2003

وخدمات  ديسمبر  ٪31 45 اإلنترنت  على  القائم  الربط 

التجارة  وإمكانيات  المعلومات 

لسوق   الشركات  بين  اإللكترونية 

 .التأمين الصحي

"(.  المجموعة "يشار إليهما معا  بـ )التابعة لها  ةوالشرك تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من الشركة 
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 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 أسس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام  ( أ)

 

م وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  2022يونيو    30تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

ين المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجع"  التقرير المالي األولي( "34)

 . ووفقا  لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام الشركة األساسي( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقا  )والمحاسبين 

 

األرصدة  ومع ذلك، تصنف  .  غير متداولة  /ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة باستخدام التصنيف إلى بنود متداولة  

الوديعة النظامية، والدخل المستحق من وديعة نظامية، والممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام،  :  التالية بصفة عامة كغير متداولة 

واالستثمارات المتاحة   بطريقة حقوق الملكية، المحاسب عنهابالصافي، والموجودات غير الملموسة، والعقارات االستثمارية، واالستثمارات 

 .ويتم تصنيف جميع البنود األخرى للقوائم المالية على أنها متداولة. للبيع، والتزامات المنافع المحددة، والعائد المستحق من وديعة نظامية 

 

المملكة العربية السعودية،   وفقا  لمتطلبات نظام التأمين في. تقوم الشركة بعرض قائمة مركزها المالي الموحدة بالترتيب حسب درجة السيولة

إيضاح  )تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا  لذلك  

ويتم تحديد أساس  .  اطيتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النش(.  19

 . توزيع المصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة واعتمادها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة 

 

  تم عرض قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل األولية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 

حول    19المختصرة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المعروضة في اإليضاح رقم  

البنك   القوائم التنفيذية الصادرة من  التزاما  بمتطلبات وتوجيهات الالئحة  المالية األولية الموحدة المختصرة كمعلومات مالية إضافية وذلك 

وتتطلب الالئحة التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي  .  المركزي السعودي وهي غير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

وعليه، فإن قائمة المركز المالي .  الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين  الفصل

لنقدية  األولية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل األولية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات ا

ولية الموحدة المختصرة المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات  األ

 .والمصروفات والدخل الشامل أو الخسائر من العمليات المعنية

 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على مستوى المجموعة وفقا  

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

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

 . المشابهة في ظروف مماثلة

 

جنبا  إلى ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها  

السنوية كما   الموحدة  المالية  القوائم  المنتهية في  جنب مع  الموحدة  .  م2021ديسمبر    31في وللسنة  المالية األولية  القوائم  يتم عرض هذه 

ا عملة النشاط للمجموعة كما يتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي  .  المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل أيض 

 . ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك

 

قوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع،  يتم إعداد هذه ال

 .  والتزامات المنافع المحددة استنادا  إلى طرق التقييم االكتواري،  بطريقة حقوق الملكية  المحاسب عنها اتواالستثمار

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( ب

 

جلة  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المس

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  

وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث والعمليات الجارية، فإن  .  المدرجة خالل السنة

 .  ئج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديراتالنتا
 

ي يتوقع  يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالستناد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والت 

 . بأن تكون معقولة حسب الظروف 

 

ختصرة، كانت األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الم 

ديسمبر    31بالشركة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

 . م2021
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 ( يتبع)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( ب

 

 : وفيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 

 عقود التأمين تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب  (1

لمستو  نظرا   للشركة  أهمية  األكثر  المحاسبي  التقدير  التأمين  بموجب عقود  المقدمة  المطالبات  الناتجة عن  النهائية  المطلوبات  تقدير  ى  يعد 

العديد من مصادر    وهناك.   والتي ما تزال نتيجتها النهائية غير مؤكدة  ولكن لم يتم تسجيلهاالموضوعية في تقدير مدى تأثير المطالبات المتكبدة  

ينبغي إعداد تقديرات .  عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير المطلوبات التي ستدفعها الشركة في النهاية مقابل هذه المطالبات

.  ولكن لم يتم تسجيلهالبات المتكبدة  في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطا

ويجري في نهاية .  وتُقدر المطلوبات الناتجة عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة

 . ء التغييرات على المخصصكل فترة تقرير إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من مدى كفايتها ويتم إجرا

 

بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث   تسجيلهاتقديرا  للمطالبات التي يتوقع    ولكن لم يتم تسجيلهاويعد مخصص المطالبات المتكبدة  

كلفة المطالبات المبلغ عنها إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير ت .  المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي

 .وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية

 

بالمطالبات النهائية المتوقعة واحتياطيات  قامت الشركة بتعيين خبير اكتواري مؤهل يساعد في عملية الفحص وتقديم التوصيات فيما يتعلق  

بها المعين وهو خارجي ومستقل عن الشركة في  .  المطالبات المرتبطة  بناء  على توصية الخبير االكتواري  وسجلت الشركة االحتياطيات 

ع من الطرق مثل طريقة شين الدر  ويُستخدم نطاق واس.  وقد استخدم الخبير االكتواري الُمعين عدة طرق لتحديد هذه المطالبات.  الوقت الحالي

كما استخدم االكتواري  .  فيرغسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبير االكتواري لتحديد هذه المخصصات  - و طريقة بورنهيتر

ق األساسية  وتنطوي تحت كل طريقة من هذه الطر.  أسلوب التجزئة في تحليل التكلفة لكل عضو لكل سنة بخصوص أعمال التأمين الصحي

 . مجموعة من االفتراضات الضمنية وغير الضمنية تتعلق بمبلغ التسوية وأنماط تسوية المطالبات

 

والتي تستند إلى نسبة الخسارة  .  إن تقدير عجز أقساط التأمين يتأثر بشكل كبير بعدد من االفتراضات التي تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية

وللوصول إلى نسبة الخسارة المتوقعة، يأخذ الفريق االكتواري  .  من المخاطر المرتبطة بوثائق التأمين المكتتبةالمتوقعة للجزء غير المنتهي  

المكتسب من  الجزء غير  تطبيقها على  والمتوقع  التأمين  وأقساط  المطالبات  بين  العالقة  االعتبار  في  المستقل  االكتواري  والخبير  للشركة 

ن المكتتبة ودرجة التأكد في نهاية الفترة المالية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتكوين احتياطي عجز في أقساط  المخاطر المرتبطة بوثائق التأمي 

 . التأمين

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع (2

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

سهم االستثمار، بالنسبة لصناديق ا.  إن تحديد ما إذا كان االنخفاض دائما  أو جوهريا  يتطلب استخدام أحكام.  المالية المتاحة للبيع عن التكلفة

وعند القيام بهذا  .  من التكلفة األصلية جوهريا  وفقا  لسياسة الشركة  ٪30شهرا  فما فوق انخفاضا  دائما  ويعتبر االنخفاض بنسبة    12تعد فترة  

التقلبات العادية في سعر السهم والوضع المالي للمستثمر فيها وأداء الصناعة أمور أخرى من بينها    هالحكم، تجري الشركة أيضا تقييما  لعد

التشغيلية والتمويليةوا النقدية من األنشطة  التقنية والتدفقات  تقرير بمراجعة السندات  .  لقطاعات والتغيرات في  تاريخ كل  تقوم الشركة في 

 .الخاصة بها والمصنفة كمتاحة للبيع لتقييم ما إذا كانت قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها

 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  (3

نخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليال  موضوعيا على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة  يتم تكوين مخصص لال

وتعد الصعوبات المالية الهامة التي تواجه المدين واحتمالية إفالسه أو إعادة هيكلته ماليا  .  المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية للذمم المدينة

 .التأخر في السداد من المؤشرات على االنخفاض في قيمة الذمم المدينةوكذلك العجز و
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  (4

يتم تقدير القيمة  . المتاحة للبيع إلى األسعار المعروضة لألوراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة لإلستثماراتتستند القيم العادلة 

 . معدالت العمولة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر متماثلة بإستخدامالعادلة للبنود المحملة بعمولة استنادا  إلى التدفقات النقدية المخصومة 
 

أو عند عدم وجود أسعار    سوق نشط ويتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم عند عدم وجود  

وفي  .  وفي هذه الحاالت، تُقدر القيم العادلة من البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق بأدوات مالية مماثلة أو باستخدام النماذج الحسابية.  معلنة

مثل )وفي حالة استخدام أساليب التقييم . المالئمة حالة عدم توفر المدخالت القابلة للمالحظة في السوق، فيتم تقديرها استنادا  إلى االفتراضات

يتم المصادقة على كافة طرق التسعير قبل استخدامها، ويتم .  لتحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها، والتحقق منها دوريا  (  النماذج الحسابية

وبقدر المستطاع، تستخدم النماذج الحسابية القابلة للمالحظة  .  معايرتها للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة

االئتمان   المجاالت مثل مخاطر  الطرف اآلخر)فقط، ومع ذلك، فإن  بالشركة ومخاطر  الخاصة  االئتمان  والتقلبات واالرتباطات  (  مخاطر 

 .  المالية لمعلومات عن القيمة العادلة لألدوات 15راجع إيضاح .  تتطلب من اإلدارة إجراء تقديرات
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 ( يتبع)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( ب

 

 ومجلس الضمان الصحي التعاوني على االحتياطيات الفنية 19- تأثير كوفيد (5

 

نتشاره السريع في  جائحة نظرا  إليمثل ( 19 - كوفيد )م أن تفشي فيروس كورونا 2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  •

.  وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  جميع أنحاء العالم

السعودية على وجه الخصوص  حيث نفذت المملكة العربية  .  اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس

 . إغالقا  للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقا  وحظرا  للتجول على مستوى المملكة

 

تعطل األسواق العالمية حيث شهدت العديد من المناطق الجغرافية موجات متعددة من "(  19- كوفيد)"ال تزال جائحة فيروس كورونا   •

الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا  على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على  العدوى على  

ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة  .  السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة

 . م2021أكتوبر  17على ذلك، تم تخفيف متطلبات التباعد االجتماعي اعتبارا  من   عالوة.  بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن

  

كما هو الحال مع أي تقدير، فإن .  في مجال أعمال التأمين الصحي والتأمين على السيارات  19- وظهر التأثير الرئيسي لجائحة كوفيد  •

والتطور السريع للوضع وعدم التأكد المحيطة بمدة وشدة الجائحة، وبالتالي، قد  التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى األحكام الهامة  

ويعد تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمرا  اجتهاديا ، وستستمر الشركة بإجراء إعادة  .  تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة

 . منتظم تقييم وضعها ومدى التأثير المرتبط بتلك الجائحة على أساس

 

 االحتياطيات الفنية للتأمين الصحي 

 

بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار ذات الصلة    895م التعميم رقم  2020ديسمبر    17أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني في  

المادة   فاتورة لشرك.  11بتنفيذ  اتباع هذه اإلجراءات، من إصدار  الحكومية اآلن، من خالل  المنشآت  المطالبات وستتمكن  التأمين عن  ات 

ووفقا  لتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني، ستشمل البروتوكوالت واإلجراءات  .  المتكبدة عن بعض عناصر من الجهات المؤمن عليها

الوثائق الجديدة والمجددة اعتبارا  من   الوثائق السا.  م2021يناير    1الجديدة جميع  رية المفعول  كما سيشمل جميع حاالت الطوارئ لجميع 

 . م2021يناير  1اعتبارا  من 

 

التعميم رقم   التعاوني  الفترة، أصدر مجلس الضمان الصحي  التأمين لتحمل  2022مارس    14بتاريخ  "  965"خالل  م، يوجه فيه شركات 

بفيروس كورونا   والمؤكدة  بها  المشتبه  الجديدة  الناتجة عن جميع اإلصابات  بما  (  19- كوفيد  )المصاريف  التأمين الصحي  للمستفيدين من 

التأمين الجديد لمجلس  أجرى الخبير االكتواري للشركة اختبار كفاية المطلوبات مع األخذ بعين االعتبا.  يتماشى مع حدود وثيقة  التعميم  ر 

 .م2022يونيو  30الضمان الصحي التعاوني وتوصل إلى عدم ضرورة وجود احتياطي عجز أقساط تامين لمحفظة التأمين الصحي كما في 

 

 الموجودات المالية األخرى 

 

أجرت الشركة تقييما  وفقا  لسياستها المحاسبية على الموجودات المالية للشركة، فقد    19- لمواجهة أي تأثيرات محتملة ناجمة عن جائحة كوفيد

بالنسبة . لتحديد ما إذا كان هناك دليال  موضوعيا  على وجود أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها

و المدينين، والعجز أو التأخر في السداد، للموجودات المالية للديون، فتشتمل هذه على عوامل مثل صعوبات مالية هامة تواجه الُمصدرين أ

في حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة  .  واحتمالية أن يدخل الُمصدر أو المدين في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وغير ذلك

 .عادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتهاللبيع، فقد أجرت الشركة تقييما  لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض جوهري أو دائم في القيمة ال

 

المالية المسجلة للشركة لفترتي    19- على هذه التقييمات، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفيد  وبناءا   لم يكن لها أي تأثير كبير على النتائج 

 .الشركة بمراقبة الوضع عن كثبتستمر إدارة . م2022يونيو  30الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  ( ج

 

الية تتماشى السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع القوائم الم

 . م2021ديسمبر  31الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 
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 المعايير المطبقة خالل الفترة ( د

 
 تاريخ السريان  البيان  المعايير والتفسيرات والتعديالت 

النطاق   محدودة  التعديالت  من  عدد 
المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على 

الدولي    3 المحاسبة    16ومعيار 
وبعض    37ومعيار المحاسبة الدولي  

المعيار  على  السنوية  التحسينات 
المالي   للتقرير  والمعيار   1الدولي 
المالي   للتقرير  ومعيار    9الدولي 

الدولي   والمعيار    41المحاسبة 
 ؛16الدولي للتقرير المالي 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  األعمال"  3التعديالت   -"  تجميع 
إلطار مفاهيم التقرير   3مالي  تحديث مرجع في المعيار الدولي للتقرير ال

 . المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال
 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  واآلالت  "  16التعديالت  الممتلكات 
والذي يمنع الشركة من خصم المبالغ المحصلة من بيع البنود "  والمعدات

ام الشركة بإعداد المنتجة من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات عند قي 
وبدال  من ذلك، تقوم الشركة بإثبات عائدات .  األصل لالستخدام المقصود

 . المبيعات هذه والتكاليف المرتبطة بها في قائمة الدخل
 

المخصصات وااللتزامات  "  37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
المحتملة  الشرك "  المحتملة واألصول  تدرجها  التي  التكاليف  ة عند تُحدد 

 .تقييم ما إذا كان العقد سيحقق خسائر
 
تؤدي التحسينات السنوية إلى إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي 

المالي   مرة "  1للتقرير  ألول  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  ، "تطبيق 
، ومعيار المحاسبة  "األدوات المالية"   9والمعيار الدولي للتقرير المالي  

، وأمثلة توضيحية مرفقة بالمعيار الدولي للتقرير "لزراعة ا"  41الدولي  
 ". عقود اإليجار" 16المالي 

في   تبدأ  التي  السنوية   1الفترات 
 . م أو بعد ذلك التاريخ2022يناير  

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد      ( و

ي  قررت الشركة عدم تطبيق المعايير الجديدة الواردة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد للسنة المحاسبية للشركة الت 

 : م وتقوم الشركة حاليا  بتقييم أثرها2022يناير  1تبدأ في 
 

 تاريخ السريان  البيان  المعايير والتفسيرات والتعديالت 

المحاسبة   معيار  على  التعديالت 
المالية"  1الدولي   القوائم  ،  "عرض 

 على تصنيف المطلوبات 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  النطاق  محدودة  التعديالت  هذه    1توضح 
أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير "  عرض القوائم المالية "

التقرير فترة  نهاية  في  القائمة  الحقوق  حسب  هذا   .متداولة  يتأثر  وال 
التقرير   تاريخ  بعد  األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  سبيل  )التصنيف  على 

كما يوضح التعديل (.  المثال الحصول على تنازل أو اإلخالل بالتعهدات
 .التزام" تسوية"عندما يشير إلى  1ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 

تؤجل للفترات المحاسبية التي تبدأ 
 م 2024يناير  1بعد 

النطاق   محدودة  تعديالت  أجريت 
الدولي   المحاسبة  معيار  ،  1على 

الدولي   المعيار  ممارسة  وقائمة 
المالي   الدولية    2للتقرير  للمعايير 

المحاسبة   ومعيار  المالي  للتقرير 
 8الدولي 

ومساعدة   المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف 
على   المالية  القوائم  التقديرات مستخدمي  في  التغيرات  بين  التمييز 

 . المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية

في   تبدأ  التي  السنوية   1الفترات 
 م أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير 

التعديل على معيار المحاسبة الدولي  
المتعلقة    -   12 المؤجلة  الضريبة 

الناتجة   والمطلوبات  بالموجودات 
 عن معاملة واحدة 

على  تتطلب   المؤجلة  الضريبة  إثبات  الشركات  من  التعديالت  هذه 
من  متساوية  مبالغ  األولي،  اإلثبات  عند  عنها،  ينتج  التي  المعامالت 

 . الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم

في   تبدأ  التي  السنوية   1الفترات 
 م أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير 

 أنظر اإليضاح أدناه  عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 أنظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 ( يتبع )المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد        (هـ
 

 " عقود التأمين"  17 المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 نظرة عامة 

ويحدد مبادئ إثبات عقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير .  م2017نُشر هذا المعيار في مايو  

 ".عقود التأمين" 4المالي 

ة االختيارية بشرط أن  يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشارك

 : ويتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين. تصدر المنشأة أيضا  عقود تأمين

 المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛  (1

 عناصر االستثمار التي يمكن تمييزها بذاتها؛ و  (2

 .بالتأمين أي وعد لتحويل بضائع يمكن تمييزها بذاتها أو خدمات ال تتعلق (3
 

 (.  15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي )ويجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا  للمعايير ذات الصلة 

 القياس 

تخدام السياسات المحاسبية  والتي تسمح للمؤمن عليهم باالستمرار في اس  4على النقيض من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 : نماذج القياس المختلفة التالية 17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 2005ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 : التالية " الفئات التأسيسية"ويستند النموذج العام إلى 

 : التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من (أ

 التقديرات ذات االحتمال المرجح للتدفقات النقدية المستقبلية؛  •

 والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية؛ و( اي الخصم )التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود  •

 .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية •

الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه عندما تقوم المنشأة بتقديم  يمثل هامش  :  هامش الخدمات التعاقدية

ال يمكن أن تظهر قيمة هامش الخدمات التعاقدية بالقيمة السالبة في بداية العقد؛ ويتم تسجيل أي صافي قيمة سالبة في  .  خدمات في المستقبل

في نهاية كل فترة تقرير الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود  .  ي قائمة الدخل على الفورالتدفقات النقدية الواجب تحقيقها ف

 :التأمين لتشكل كل من

التعاقدية   • الخدمات  وهامش  المستقبلية  بالخدمات  المتعلقة  تحققها  الواجب  النقدية  التدفقات  من  يتكون  الذي  المتبقي  التغطية  التزام 

 أمين في ذلك التاريخ؛ ولمجموعة عقود الت 

 . التزام المطالبات المتكبدة الذي يقاس كتدفقات نقدية واجب تحققها يتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ •

نظرا  ألن هامش الخدمات  و.  ويتم الحقا  تعديل هامش الخدمات التعاقدية بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية

تعاقدية  التعاقدية ال يمكن أن تظهر قيمته بالقيمة السالبة، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات ال

 . المتبقي في قائمة الدخل
 

 . لشامل وذلك حسب السياسة المحاسبية المستخدمةسيتم تسجيل أثر التغيرات في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو قائمة الدخل ا

ويتم "(.  عقود المشاركة المباشرة"يشار إليها أيضا  يـ  )هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة  طريقة الرسوم المتغيرة  

وبالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل .  إعادة تقييمها الحقا  إجراء هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يستوفي هذه الضوابط في بداية العقد وال يتم  

 : هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل 

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية؛ و  (1

 . نود األساسيةالتغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالب  (2

المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا  ال يختلف بشكل   بطريقة توزيع األقساطإضافة لذلك، يُسمح  

يتم موائمة    وبهذه الطريقة.  جوهري عن نموذج القياس العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل

ا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين ويظل النموذج العام قابال  للتطبيق  .  التزام التغطية المتبقي مع القسط المستلم عند اإلثبات األولي ناقص 

منية للنقود وتأثير المخاطر  ومع ذلك، ال يتعين على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الز.  من أجل قياس المطالبات المتكبدة

 . المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها أو استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها

 تاريخ السريان 

 4حل المعيار الدولي للتقرير المالي  م وسيحل م2023يناير    1في الوقت الحالي هو    17إن تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي  

والمعيار  "  اإليراد من العقود مع العمالء"  15ويُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كال  من المعيار الدولي للتقرير المالي  ".  عقود التأمين"

واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين مما سيؤثر على وتتوقع الشركة وجود تأثير هام على قياس  ".  األدوات المالية"   9الدولي للتقرير المالي  

 .هذا، وقد قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار. كل من قائمة الدخل الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة

 التحول 

التأمين غير مجٍد، عندئٍذ يتعين على المنشأة  إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود  .  يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي

 . اختيار طريقة التعديل بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة
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 (يتبع)أسس اإلعداد .       2

( يتبع )المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد        ( هـ

 العرض واإلفصاح 

.  السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاحتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في 

 التأثير 

وفي  .  في البيانات والنظم والعمليات واألفراد  17أجرت الشركة تقييما  للفجوة التشغيلية الذي ركز على تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي  

كما .  وفي عملية تطبيق المتطلبات المعمول بها  17تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  الوقت الحالي، تجري الشركة تقييما  لتأثير تطبيق و

الشر قبل  المعيار من  لتطبيق  المالي  بالتأثير  كامل  تقييم  إجراء  يتم  لم  المختصرة،  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  نشر هذه  تاريخ  .  كةفي 

 : كما يلي المجاالت الرئيسية التي تم تحديدها حتى اآلن هي

ملخص التأثير مجال التأثير 

(  التي توفر غطاء للفترات السنوية أو أقل )استنادا  إلى التقييم األولي، من المتوقع أن تقاس غالبية منتجات الشركة   التأثير المالي 

التي تتطلب تغييرات أقل على الطريقة الحالية بموجب المعيار " طريقة توزيع األقساط " باستخدام الطريقة المبسطة 

ونتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يكون التأثير المالي كبيرا  لقياس العقود بموجب المعيار . 4الدولي للتقرير المالي 

 .   17الدولي للتقرير المالي 

التأثير على  

البيانات 

مسؤولية عن التغطية المتبقية، ستكون هناك حاجة إلى بيانات إضافية إلبالغ عندما يتم تطبيق النموذج العام لقياس ال

 .  االفتراضات التي تم استخدامها على نماذج توليد تدفقات نقدية

كما ستكون هناك حاجة إلى منحنيات العائد ومعلومات السوق المالية األخرى لتحديد معدالت الخصم المناسبة  

 . مينومخاطر االئتمان لمعيدي التأ

التأثير على نظم  

تكنولوجيا 

المعلومات 

باإلضافة إلى . سوف تكون هناك حاجة إلى نماذج التدفقات النقدية لتلبية احتياجات المسؤولية عن التغطية المتبقية

 . ذلك، سوف تكون هناك حاجة لتطوير نموذج للسماح بحساب وتحديث وإطفاء هامش الخدمة التعاقدية

. على المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقارير أيضا  ستكون التعديالت مطلوبة 

التأثير على  

العملية

. يجب إنشاء عملية لتقييم الربحية المتوقعة للعقود الصادرة في تاريخ اإلصدار

ستحتاج عمليات توزيع التكلفة إلى التحسين لضمان تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي  

 .، ومن ثم يتم استخدامها كجزء من توقعات التدفقات النقدية17للتقرير المالي 

.  ا بين الفرق المالية واالكتواريةوستتطلب عملية إغالق القوائم المالية أيضا  تغييرات للسماح بتفاعل أكثر تكرار  

التأثير على  

ترتيبات إعادة  

التأمين 

بشكل كبير على هيكل ترتيبات إعادة التأمين المعمول به   17ليس من المتوقع أن يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي 

(  والفعلي الحقا  ) ل األداء المتوقع إال أنه من المتوقع أن يتم الحصول على مزيد من المعلومات حو .حالي ا في التعاونية

 . 17لمعاهدات إعادة التأمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

التأثير على  

السياسات وأطر  

الرقابة 

(: من بين بنود أخرى )يجب اتخاذ قرارات مختلفة وصياغة سياسات تغطي ما يلي 

توزيع المصروفات المنسوبة مباشرة• 

 العقد المتوقع خسارته تحديد وقياس • 

 تعديل المخاطر • 

قدمت الشركة بالفعل  .  17تجري الشركة في الوقت الحالي تقييما  للتحقق من مدى التأثير الكامل لتطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  

ي  م إلى البنك المركزي السعودي كما ف2020خطة تنفيذ المرحلة الثالثة ونتائج النشاط العملي األولى غير المراجعة باستخدام بيانات سنة  

م والتي سيتم  2021تنفيذ نشاط عملي آخر باستخدام بيانات سنة  ب الشركة    تجري.  تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 . تقديمها إلى البنك المركزي السعودي خالل السنة الحالية

 " األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي  
: ويتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية.  39م وحل محل معيار المحاسبة الدولي  2014يوليو    24نُشر هذا المعيار في  

 : التصنيف والقياس (1

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  منهجا  واحدا  لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقي   9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  

:ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء ما يلي معا  .  اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  نموذجاالحتفاظ باألصل ضمن  •

عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي ينشأ   •

.والفائدة على المبلغ األصلي القائم

الربح أو الخسارة عند    يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل

 : البيع في حال تحقق الشرطين

أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و نموذجاالحتفاظ باألصل ضمن  •

.األصلي القائماآلجال التعاقدية للتدفقات النقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  •
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 ( شركة مساهمة سعودية)
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 ( يتبع )المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد       ( هـ

 

إضافة إلى ذلك، وعند اإلثبات  .  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على األولي، يمكن للمنشأة  

المتاجرة، يمكن  .  استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري بها بغرض  يتم االحتفاظ  التي ال  الملكية  بالنسبة ألدوات حقوق 

بما في ذلك  )ر قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر للمنشأة أيضا  االختيار بشكل غي 

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم  .  بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة(  األرباح والخسائر المحققة 

العادلة من خ بالقيمة  بالتغييرات في مخاطر  تحديدها  المتعلق  المالية  العادلة للمطلوبات  القيمة  التغير في  الل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ 

في    االئتمان لتلك المطلوبات يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات

 . شاء أو توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارةالدخل الشامل اآلخر إلى إن 

 

 : االنخفاض في القيمة  (2

الخسائر االئتمانية المتوقعة كما لو تم استخدامها وفقا  لمعيار المحاسبة    9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  

، لم يعد من الضروري حصول حدث ائتماني 9وفقا  للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي . كخسائر ائتمانية متكبدة 39الدولي 

االئتمانية الخسائر  إدراج  تقوم  .  قبل  ذلك،  من  االئتمانية وبدال   الخسائر  تلك  في  والتغيرات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  باحتساب  المنشأة 

 .ويتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير يعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي. المتوقعة

 

 : المحاسبة عن التحوط (3

وتعمل المتطلبات على تأسيس  .  متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطر  9الي  يقدم المعيار الدولي للتقرير الم

وتنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة  .  منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط

الفائدة   يشا)لمخاطر معدالت  بـ  التي  إليها  العادلة"ر  للقيمة  الكلية  المنشأة  "(.  التحوطات  تستمر  فقد  العادلة،  القيمة  بتحوطات  يتعلق  وفيما 

تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظرا  لكون مجلس معايير .  39بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا  كما في معيار المحاسبة الدولي  

 . محاسبة التحوط كمشروع منفصل المحاسبة الدولية يعالج حاليا  

 

 تاريخ السريان  (4

ومع ذلك، فقد كان من أحد التعديالت على المعيار الدولي للتقرير . م2018يناير  1هو  9كان تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي 

" عقود التأمين"  4مع المعيار الدولي للتقرير المالي  "  ية األدوات المال"  9أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  "  عقود التأمين"  4المالي  

الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق    4م يغير المعيار الدولي للتقرير المالي  2016  سبتمبر  12التي نُشرت في  

قبل أن يصبح المعيار    9للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي    4تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  

وتقدم  .  ساري المفعول"(  عقود التأمين"  17دولي للتقرير المالي  المعيار ال)الجديد لعقود التأمين الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

 :التعديالت خيارين بديلين وهما

 

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

 

 تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين؛ أو  •

مارس    17قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .  م أو بعد ذلك التاريخ2023يناير    1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في   •

واإلعفاء المؤقت في المعيار    9والمعيار الدولي للتقرير المالي    17م تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  2020

إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة  .  م2023يناير    1م إلى  2021يناير    11من    4الدولي للتقرير المالي  

هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .  خالل فترة التأجيل

 سابق ا؛ أو؛ 9

 

، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية  9لتقرير المالي  تطبيق المعيار الدولي ل -

 . وخالل الفترة األولية، توجد حاجة إلفصاحات إضافية . التي قد تظهر قبل تطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين
 

مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن نطاق المعيار  (  1:  ، تضمنأجرت الشركة تقييما  تفصيليا  في

مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع (  بما في ذلك مكونات الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين)  4الدولي للتقرير المالي  

بلغ  .  ة القيمة الدفترية اإلجمالية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتهامقارن (  2مطلوباتها؛ و  

وكذلك المطلوبات التي ترتبط بالتأمين في قائمة المركز المالي تضمنت بشكل أساسي مطلوبات نشأت في سياق    إجمالي مطلوبات الشركة

وتبعا  لذلك، فقد قررت الشركة تأجيل  .   واستنادا  إلى هذه التقييمات، فقد قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت.  تتاب أعمال التأميناك

احات المتعلقة بالموجودات المالية  يتم إدراج اإلفص. حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية الموحدة للشركة
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 (يتبع)أسس اإلعداد .       2
 

 ( يتبع )تاريخ السريان  ( 4

 : أبقت الشركة على السياسات المحاسبية ذات الصلة التالية المطبقة بواسطة الشركة الزميلة كما يلي

، ولكن الشركة طب قت اإلعفاء 9المعيار الدولي للتقرير المالي  (  شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية)طب قت الشركة الزميلة   •

 .9المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

وبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن  تقييما  تفصيليا  لمقارنة القيمة الدفترية لمطل (  الشركة المتحدة للتأمين)أجرت الشركة الزميلة 

مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها المرتبطة غالبا  بالتأمين والمؤهلة تبع ا لذلك لإلعفاء   4نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  

 . المؤقت
 

 تقييم التأثير  (5

م، تتكون الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة بالتكلفة المطفأة حاليا  من النقد وما في حكمه وبعض الذمم  2022يونيو    30كما في  

تحتفظ الشركة باستثمارات متاحة للبيع بمبلغ  (.  مليون لاير سعودي  5,108:  م2021)مليون لاير سعودي    6,087المدينة األخرى بمبلغ  

وتتوقع الشركة استخدام تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من (.  مليون لاير سعودي  2,371:  م2021)مليون لاير سعودي    2,036

ومع . خالل الدخل الشامل اآلخر استنادا  لنموذج أعمال الشركة ألدوات الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية

تفصيلي لتحديد ما إذا كانت أدوات الدين تستوفي اختبار فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على  ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم  

إن االستثمار في الصناديق والمحافظ االستثمارية بإدارة .  9المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

مليون لاير   1,026:  م2021) مليون لاير سعودي    1,294ستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن اال  - الشركة  

م، تم  2022يونيو    30كما في  .  9سيتم تصنيفها القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  (  سعودي 

إن الموجودات المالية للشركة  (.  مليون لاير سعودي  1,156:  م2021)مليون لاير سعودي    711قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة البالغة  

يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عاٍل من المعيار  .  م2021ديسمبر    31م و  2022يونيو    30مانية منخفضة كما في  لديها مخاطر ائت 

المالي   للتقرير  التحليالت  .  9الدولي  المزيد من  الناشئة عن  للتغييرات  يخضع  حالي ا وقد  المتاحة  المعلومات  إلى  األولي  التقييم  هذا  يستند 

معلومات أو  المستقبل  المفصلة  في  للشركة  متاحة  إضافية  متطلبات .  معقولة وداعمة  تطبيق  في  التأثير  بعض  الشركة  تتوقع  بشكل عام، 

وال يمكن في الوقت الحالي تقديم . ، ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهريا  9االنخفاض في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . ذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصيليتقدير معقول آلثار تطبيق ه
 

 التقارير القطاعية  ( و )

والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة (  قطاع أعمال)يعد القطاع مكون مهم في الشركة ويتضمن تقديم منتجات أو خدمات  

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

 : التقارير بشأنها وهي كما يلي
 

 .تغطية التأمين الطبي - قطاع التأمين الصحي   •

 .معتمرينتغطية التأمين الصحي لل - قطاع التأمين الصحي للعمرة  •

 (. منافذ )ين لتغطية المسؤولية تجاه غير المتعلق بالسيارات األجنبية تغطية التأمين على السيارات والتأم - قطاع تأمين السيارات   •

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

 .والمعتمرين تغطية الحجاج - تأمين الحوادث العامة   •

وكوفيد • بكوفيد  -   19- السفر  المتعلقة  التغطيات  بعض  إلى  باإلضافة  اإلجباري  السفر  تأمين  إلى    19- تغطية  المسافرين  للمواطنين 

 . الخارج

 . قطاع الحماية واالدخار •

الدخل المكتسب من توسيع الخدمات  . إعداد تقارير عمليات لشركة تيجان الخليج للشركة التابعة للشركة -قطاع شركة تيجان الخليج  •

 . االستشارية والتسهيالت ألعمال التأمين والرعاية الصحية

المساهمون   • بالشركة  - قطاع  المساهمون  تقارير عمليات  يحقق  .  إعداد  الذي  الوحيد  النشاط  االستثمارات هو  المكتسب من  الدخل 

.  القطاع على أساس مناسبتم توزيع بعض المصروفات التشغيلية المباشرة والمصروفات غير المباشرة األخرى على هذا  .  إيرادات

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

. يتم إعداد تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية

خاذ القرارات التشغيلية توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وتم تحديده باعتباره الرئيس وتقع على عاتق المسؤول الرئيسي عن ات 

 .  هذا، ولم تتم أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية
 

. التقارير الداخلية المقدمة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيليةيتم إعداد تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع  

لرئيس وتقع على عاتق المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وتم تحديده باعتباره ا

 . تتم أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة هذا، ولم. التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية

 

 موسمية العمليات ( ز)

بخالف الموسمية العادية في أعمال التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، ليس هناك أي تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات  

 .التأمين بالشركة
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 الوديعة النظامية .3
 

من رأس مالها والبالغ  ٪10من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت الشركة بإيداع  58طبقا  للمادة  

ــعودي    125 ــمبر  31)مليون لاير س ــعودي 125: م2021ديس ــركة بتحويل الوديعة المذكورة من (.  مليون لاير س خالل الفترة، قامت الش

 .الرياض بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي السعوديالبنك األهلي السعودي إلى بنك 

 

 المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى .4
 يونيو  30 

 م  2022 

  ( غير مراجعة)

ديسمبر   31

 م 2021

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية  

  

 257,630    255,192 دفعة مقدمة لمقدمي الخدمات الطبية وغيرهم

      68,290    54,102 مصروفات مدفوعة مقدما  

 343,042  238,426 موجودات أخرى 

   547,720     668,962       

 

تشتمل الموجودات األخرى على مدفوعات بواسطة الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة الذي أصدرته هيئة الزكاة والضريبة 

قدمت  .  هيئة  المليون لاير سعودي كشرط مسبق لتقديم اعتراض على ربط    143م بمبلغ  2019م و  2018للسنتين  "(  الهيئة)"والجمارك  

لألمانة العامة  م، قدمت الشركة اعتراضا   2021لذلك، في يناير  .  الشركة اعتراضاتها على ربط الهيئة ولكن رفضت الهيئة هذه االعتراضات

والجمركية   والضريبية  الزكوية  والمنازعات  التابعة  للجان  المخالفات  في  الفصل  في  )الضريبية  للجنة  الفصل  لجنة  من  األول  المستوى 

الضريبية  ال والمنازعات  والجمركية   / مخالفات  والضريبية  الزكوية  للجان  العامة  والضريبة  (  األمانة  الزكاة  هيئة  قرار  على  لالعتراض 

المخالفات  .  والجمارك في  الفصل  لجنة  أصدرت  الضريبية،  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  مع  استماع  جلسات  عدة  عقد  بعد 

في يناير .  م2021أكتوبر    4في جلسة استماع افتراضية انعقدت في  (  أي الهيئة )ا لصالح الجهة الُمدعى عليها  والمنازعات الضريبية حكمه

على ما ورد أعاله وبموجب    بناءا  .  م، قدمت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الحكم التفصيلي وأسبابه من منظورها2022

من لوائح وأنظمة األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، قدمت شركة التعاونية للتأمين اعتراضا  للجنة االستئنافية (  2)40المادة  

عقد جلسات استماع مع اللجنة   لم يتم. م، أي خالل ثالثين يوما  من استالم الحكم2022فبراير  16للمخالفات والمنازعات الضريبية بتاريخ 

بأن الربط    للغاية  قويا  اأساسها بناء على السوابق أنَّ هناك  وتعتقد الشركة ومستشار.  االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية خالل الفترة

الثاني لدى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية مليون لاير سعودي سيتم رده في جلسة استماع المستوى    143بمبلغ  الذي أصدرته الهيئة  

 .والجمركية وبأنَّ المبلغ سيتم استرداده

 

 المرابحة /ودائع المضاربة  .5
 

وغالبا  ما تكون هذه الودائع .  إن الودائع محتفظ بها لدى بنوك ومؤسسة مالية مسجلة لدى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

إن متوسط العائد على هذه الودائع  . إن هذه الودائع مقومة بالريال السعودي ولها استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر. مضاربةعلى شكل 

 (. سنويا   ٪2.86: م2021ديسمبر  31)سنويا   ٪4.11هو بنسبة 

 

 : السنة/فيما يلي بيان بالحركة في الودائع خالل الفترة

 يونيو    30 

 م 2022

  ( مراجعةغير )

 ديسمبر  31

 م 2021

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

    1,291,465    1,700,623 السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

 3,524,148     3,237,313 السنة /مودعة خالل الفترة

 (  3,114,990)  (  2,418,604) السنة  /مستحقة خالل الفترة

     1,700,623      2,519,332 السنة   /الرصيد في نهاية الفترة  

    عمليات المساهمين 

    1,843,467    2,079,975 السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

    4,343,475     2,194,570 السنة /مودعة خالل الفترة

 (  4,106,967)  (  2,207,900) السنة  /مستحقة خالل الفترة

    2,079,975     2,066,645 السنة  /نهاية الفترةالرصيد في 

    

   3,780,598     4,585,977 اإلجمالي 
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 إجمالي األقساط غير المكتسبة والمطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  .6
 

 :فيما يلي بيان بالحركة في األقساط غير المكتسبة (1
 

 
 : تتكون المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات األخرى، صافي مما يلي (2

 
وهناك العديد من مصــادر عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير المطلوبات التي ســتدفعها الشــركة في النهاية عوضــا  عن 

 . اإلدارة وخبيرها االكتواري المعين تقييما  تفصيليا  لالحتياطيات الفنية والمقاييس المختلفة في تقييم المطلوبات الفنيةأجرت . المطالبات
 

ــجلت اإلدارة احتياطيات فنية   بناءا  م،  2022يونيو  30كما في  ــيات خبيرها االكتواري المعيَّن، ســ إجمالي المطالبات تحت  )على توصــ

وية واالحتياطيات عودي    4.9بقيمة بلغت  (  التـس مبر  31)مليار لاير ـس عودي  4.2: م2021ديـس ويتعلق الجزء الكبير من (.  مليار لاير ـس

والذي يعد أفضــل تقدير التجاهات المطالبة النهائية   صــحيلحوادث والقطاع الالممتلكات وا، المركبات والصــحيقطاع الاالحتياطيات ب 

 .م2022يونيو  30المتوقعة كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 
 ( مراجعة )  ( غير مراجعة) 

 
 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 الصافي  التأمين 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 صافي  التأمين 
 بآالف الرياالت السعودية  

 3,635,680 ( 683,698) 4,319,378    4,313,883 (  717,382)   5,031,265  السنة  /الرصيد كما في بداية الفترة

    8,624,118 ( 1,594,488)    10,218,606    5,795,823 (  934,125)   6,729,948  السنة  /أقساط مكتتبة خالل الفترة

 ( 7,945,915)    1,560,804 ( 9,506,719)  (  4,804,822)   801,670 (  5,606,492)  السنة   /أقساط مكتسبة خالل الفترة

     4,313,883 ( 717,382)    5,031,265    5,304,884 (  849,837)   6,154,721  السنة   /الرصيد كما في نهاية الفترة

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 م 2021  م 2022 
 ( مراجعة )  ( غير مراجعة) 

 بآالف الرياالت السعودية  

   2,440,830    2,847,736 إجمالي مطالبات تحت التسوية 

 (40,101)  (  53,607) القيمة القابلة للتحقق للتخريد واإلحالل : يخصم

 2,794,129    2,400,729      

   1,770,241    2,132,970 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 

   30,277    10,722 احتياطي عجز أقساط التأمين 

      4,201,247    4,937,821 واالحتياطيات إجمالي المطالبات تحت التسوية 

    

 (    1,762,324)  (  2,092,586) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

 ( 329,243)  (  360,645) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 

 ( 2,091,567)  (  2,453,231) واالحتياطيات حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

    

 2,109,680    2,484,590 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 االستثمارات المتاحة للبيع .7
 

 :تتكون االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي

  

 م 2022يونيو  30

  ( غير مراجعة)

 م 2021ديسمبر  31

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية   

   عمليات التأمين 

 97,316     88,730  صناديق استثمار

 988,328      705,772  استثمارات الدخل الثابت 

 275,414      459,325  أسهم حقوق الملكية  -  استثمارية خاصة محافظ إدارة 

   10,250     90,714  استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 168,054      31,022  أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

 1,539,362     1,375,563  اإلجمالي 

     

     عمليات المساهمين 

 592,160    599,052  صناديق استثمار

 167,809     5,000  استثمارات الدخل الثابت

 51,099     56,823  أسهم حقوق الملكية  -  استثمارية خاصة إدارة محافظ 

 20,513    --   أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

    831,581     660,875  اإلجمالي 

     

 2,370,943     2,036,438  إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

 

 :المتاحة للبيعبالحركة في االستثمارات  بيانوفيما يلي  

  

 م 2022يونيو  30

  ( غير مراجعة)

 م 2021ديسمبر  31

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية    

   عمليات التأمين 

 2,018,664    1,539,362  السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

    416,823  421,054  مشتريات

 (  1,064,852)  (  530,784)  استبعادات 

    168,727  (  54,069)  القيمة العادلة لالستثمارات التغير في 

   1,539,362  1,375,563  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة

     

     عمليات المساهمين 

   999,902    831,581  السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

    456,082     782,301  مشتريات

 ( 661,285)  (  927,677)  استبعادات 

     36,882  (  25,330)  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

   831,581     660,875  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة

     

 2,370,943     2,036,438  اإلجمالي 

 

تبلغ  "  أوراق"م، استثمرت الشركة في  2022يونيو    30كما في   بقيمة عادلة   31)مليار لاير سعودي    2متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

إن هذه األوراق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية صادرة عن شركة ذات أغراض خاصة تم  (.  مليار لاير سعودي  2.2:  م2021ديسمبر  

تتضمن االستثمارات  .  سالمية هو شركة مسجلة في موريشيوسإن اإلداري لهذه األوراق المتوافقة مع الشريعة اإل.  الكايمانتأسيسها في جزر  

ومحافظ الدخل  حقوق ملكية  اسهم    –ادارة محافظ استثمارية خاصة  األساسية لألوراق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية صناديق استثمار و

الملكية النظامية لهذه االستثمارات األساسية ليست لدى الشركة، مع ذلك، فإن الشركة هي المالك المستفيد الرئيسي لالستثمارات إن . الثابت

إن االستثمارات األساسية محفوظة لدى شركة ذات أغراض  .  األساسية بما لديها من سيطرة على األوراق الشرعية و االستثمارات األساسية

 . الحفظ في منشأته المرشحة المفتوحة لدى الصندوق وكذلك مديري المحفظة خاصة أو لدى أمين
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 ( شركة مساهمة سعودية)
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 )يتبع( االستثمارات المتاحة للبيع .7
 

 : وفيما يلي بيانا  بالحركة في القيمة العادلة لالستثمارات

 

لفترة الثالثة أشهر  

  30المنتهية في 

 م 2022يونيو 

 ( غير مراجعة) 

لفترة الثالثة أشهر  

 30المنتهية في 

 م 2021يونيو 

 ( غير مراجعة )

لفترة الستة أشهر   

  30المنتهية في 

 م 2022يونيو 

 ( غير مراجعة) 

لفترة الستة أشهر   

 30المنتهية في 

 م 2021يونيو 

 ( غير مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية  

        عمليات التأمين 

   140,583   ( 54,069)    113,268   (  3,611) العادلة التغير في القيمة 

قائمة   على  توزيعها  المعاد  المبالغ  صافي 

 (31,125)   ( 69,291)  (25,558)   (  105,196) الدخل األولية الموحدة المختصرة  

 (108,807  )  87,710  (123,360 )  109,458 

        عمليات المساهمين 

   66,566   ( 25,330)    51,364       35,260 العادلة التغير في القيمة 

قائمة   على  توزيعها  المعاد  المبالغ  صافي 

 (46,962)   8,531  (16,516)   --  الدخل األولية الموحدة المختصرة  

 35,260     34,848  (16,799 )  19,604 

        

   129,062  ( 140,159)  122,558  ( 73,547) اإلجمالي 
 

 الذمم المدينة، صافي .8
 

 : تتكون الذمم المدينة من صافي المبالغ المستحقة مما يلي  

 

 يونيو    30

 م 2022

 ( غير مراجعة)

 ديسمبر   31 

 م 2021

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية  

 1,468,716  2,630,967 حاملي وثائق التأمين

   1,558,297    2,119,570 وسطاء ووكالء 

    381,729  184,232 ( 14إيضاح )أطراف ذات عالقة  

 4,934,769    3,408,742   

   51,409    36,450 ذمم مدينة مستحقة من معيدي التأمين

   2,582    2,582 برنامج خدمات إدارية 

 4,973,801    3,462,733   

 ( 240,732)  (  264,030) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

   3,222,001    4,709,771 مدينة، صافي ذمم 
 

 النقد وما في حكمه  .9

 يونيو    30 

 م 2022

  ( غير مراجعة)

 ديسمبر  31

 م 2021

 ( مراجعة )

 بآالف الرياالت السعودية  

  عمليات التأمين 

 1,161,102     1,086,026 النقد واألرصدة لدى البنك

 1,086,026  1,161,102     

    عمليات المساهمين 

   27,164    240,016 النقد واألرصدة لدى البنك

 240,016    27,164    
    

   1,188,266     1,326,042 إجمالي النقد وما في حكمه 

 

(.  مليون ريـال سعودي  74:  م2021ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    222تشتمل أرصدة البنك والنقد على رصيد حساب تحت الطلب بمبلغ  

لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع ((  12إيضاح  )بما فيها التعرضات خارج قائمة المركز المالي  )يتم إيداع األرصدة البنكية  

 . وفقا  لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز
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 ( شركة مساهمة سعودية)
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 رأس المال .10
 

 1.25: م2021ديسـمبر  31)مليار لاير سـعودي  1.25لبالغ م، إن رأس المال الُمصـرح به والُمصـدر والمدفوع ا2022يونيو  30كما في 

 . لاير سعودي لكل منها 10بقيمة ( مليون سهما    125: م2021ديسمبر  31)مليون سهما   125يتكون من ( مليار لاير سعودي
 

 .ويخضع المساهمون بالشركة للزكاة: بهيكل الملكية بالشركة  بيانوفيما يلي 
 

 م 2022يونيو  30  

 المدفوع   المصرح به والُمصدر   

 بآالف الرياالت السعودية   عدد األسهم   

 926,767     926,767  92,676,731  مملوك بواسطة الجمهور 

 323,233    323,233      32,323,269  * المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

   125,000,000     1,250,000     1,250,000   

 

 م 2021ديسمبر  31  

 المدفوع   المصرح به والُمصدر   

 بآالف الرياالت السعودية   عدد األسهم  

   790,255    790,255    79,025,509   مملوك بواسطة الجمهور 

 459,745  459,745     45,974,491  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  125,000,000  1,250,000  1,250,000 

 

خالل الفترة، قامت المؤســســة العامة للتأمينات االجتماعية، كجزء من عملية إعادة هيكلتها، بنقل جزٍء من ملكيتها في مختلف الشــركات  * 

ة العامة للتأمينات االجتماعية . المدرجة في تداول إلى ـشركاتها التابعة ـس بة ملكية المؤـس مبر  31) ٪25.86وبالتالي، بلغت نـس : م2021ديـس

36.78٪.) 

 

 االحتياطي النظامي .11
 

من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي، يتعين ( ز( )2) 70وفقا  للنظام األســاســي للشــركة ووفقا  للمادة 

ويتم إجراء هذا .  مالمن صــافي أرباحها الســنوية إلى االحتياطي النظامي حتى تســاوي قيمته رأس ال  ٪20على الشــركة اقتطاع ما نســبته  

 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين بالشركة حتى يتم تصفية الشركة. التحويل فقط في نهاية السنة

 

 االلتزامات المحتملة  .12
 

مليون لاير سعودي    196م، كانت الشركة مسؤولة بشكل طارئ عن خطابات ضمان صادرة نيابة عن البنوك بمبلغ  2022يونيو    30كما في  

 .والتي نشأت خالل السياق االعتيادي لألعمال( مليون لاير سعودي  258: م2021ديسمبر  31)

 

وقد تم تكوين مخصصات مالئمة  .  العتيادي ألعمالهاكما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين األخرى، تخضع الشركة للتقاضي خالل السياق ا

  جوهري    تأثيرتتعلق بالقضايا المعلقة، وترى الشركة أنه من غير المتوقع أن يكون لهذه القضايا المنظورة أمام المحاكم عند االنتهاء منها  

 . على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
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 توزيعات حصة التأمين  .13
 

 : اتفاقية منافذ المشتركة (1
 

يارات ضـد  25م إلى جانب  2015يناير   13وقعت الـشركة في  تركة المتعلقة بالتأمين على الـس ـشركة تأمين أخرى اتفاقية منافذ المـش

وتتعلق االتفاقية بالتأمين على الســيارات التي . م2015يناير  1المســؤولية تجاه الغير والتي أصــبحت ســارية المفعول اعتبارا  من 

 25م مع  2020ديســــمبر   31م وحتى  2019يناير   1ارا  من تم تجديد االتفاقية لمدة ســــنتين اعتب .  تدخل المملكة العربية الســــعودية

 .شركة تأمين أخرى

 

 :وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة أعاله

 

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

 ر المباشرة ذات الصلة؛ و من إجمالي أقساط منافذ المكتتبة لتغطية المصروفات غي  ٪4.25تحصل الشركة على نسبة  -

التأمين  - بالتساوي من قبل الشركة وشركات  البندين المذكورين أعاله  النتيجة الصافية لمحفظة منافذ بعد خصم  سيتم مشاركة 

 . األخرى

 

شـــركات تأمين أخرى وشـــركة نجم لخدمات التأمين  3م، ووفقا  التفاقية مشـــتركة جديدة تم توقيعها مع 2021يناير   1اعتبارا  من 

. وســوف يتصــرف كوكيل نيابة عن شــركات التأمين في االتفاقية(  الموقع الخارجي)، ســيكون نجم مســؤوال  عن إدارة منافذ "نجم"

ل مع بيع   اـم ذه في التـع ة ـه ادة الهيكـل ة ويتمحور الغرض من إـع دود المملـك ل أو تعبر ـح دـخ ة التي ـت ات األجنبـي أمين للمركـب ائق الـت وـث

 . العربية السعودية نيابة عن شركات التأمين المشاركة

      

وســيشــارك نجم وثائق التأمين بصــورة متســاوية مع شــركات التأمين المشــاركة وســيتم تســجيل محاســبة أقســاط التأمين وتكاليف 

 . ل من قبل كل شركة من شركات التأمين المشاركة في القوائم المالية الخاصة بهاالمطالبات ذات الصلة بشكل منفص

 

 : اتفاقية الحج والعمرة المشتركة  (2

 

شــركة تأمين أخرى اتفاقية العمرة المشــتركة المتعلقة بالتأمين الصــحي والتأمين  28م إلى جانب 2020يناير   1وقعت الشــركة في  

م، وقعت الشــركة  2022مارس   30اعتبارا  من .  م2020يناير  1ضــد الحوادث العامة والتي أصــبحت ســارية المفعول اعتبارا  من 

تركة الحالية مع وزارة الحج والعم"  1"أيضـا  على الملحق   رة لتـشمل تأمين الحج المتعلق بالتأمين ضـد الحوادث  التفاقية العمرة المـش

 .وتتعلق االتفاقية بتأمين الحجاج ممكن يدخل أراضي المملكة العربية السعودية. 19- العامة بما في ذلك تغطية كوفيد

 

 :وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة أعاله

 

 من صافي نتائج محفظة الحج والعمرة؛ ٪2تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  -

 من إجمالي أقساط الحج والعمرة المكتتبة لتغطية المصروفات غير المباشرة ذات الصلة؛   ٪2.5تحصل الشركة على نسبة  -

 من أموال المحفظة االستثمارية؛   ٪0.3تحصل الشركة على نسبة  -

 من إجمالي أقساط الحج والعمرة المكتتبة من خالل وسيط؛  ٪7.5ة بنسبة تدفع الشركة عمولة وساط  -

 من فائض محفظة الحج والعمرة لوزارة الحج والعمرة؛ و  ٪10تدفع الشركة  -

سيتم مشاركة النتيجة الصافية لمحفظة الحج والعمرة بعد خصم جميع البنود المذكورة أعاله بالتساوي من قبل الشركة وشركات   -

 .التأمين األخرى
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 ( يتبع) توزيعات حصة التأمين      -13
 

 : 19- اتفاقية مشتركة للسفر وكوفيد (3

 

تركة للـسفر وكوفيد 12م إلى جانب  2021أبريل  6وقعت الـشركة في   المتعلقة بالتأمين اإللزامي  19- ـشركة تأمين أخرى اتفاقية مـش

وتتعلق االتفاقية .  م2021أبريل  6أصـــبحت ســـارية المفعول اعتبارا  من  19- على الســـفر باإلضـــافة إلى التغطيات المتعلقة بكوفيد

 .بتأمين المواطنين المسافرين إلى الخارج

 

 :وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة أعاله

 

 ؛ و19- رسوم إدارية من إجمالي األقساط المكتتبة الخاصة بالسفر وكوفد ٪2.5تحصل الشركة على نسبة  -

بعد خـصم البند المذكور أعاله ويتم تقاـسم ما يتبقى  19- من ـصافي نتيجة محفظة الـسفر وكوفيد ٪30تحـصل الـشركة على نـسبة  -

 .بالتساوي مع شركات التأمين األخرى

 

 العالقةالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  .14
 

ن  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة، والشركات التي هم مالكوها الرئيسيي 

يتم اعتماد سياسات التسعير .  باإلضافة ألي منشآت أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يؤثرون عليها بشكل جوهري

وفيما يلي بيان بتفاصيل أهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة  .  وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة ومجلس إدارتها

 : خالل الفترة وأرصدتها ذات الصلة

 
 كما في ( دائن) /رصيد مدين   المعامالت للفترة المنتهية في  
             

 يونيو  30 

 م 2022 
يونيو   30 

 م 2021
يونيو   30 

 م 2022
ديسمبر   31 

 م 2021
 ( مراجعة )  ( غير مراجعة)  ( غير مراجعة )  ( غير مراجعة) 

 بآالف الرياالت السعودية  

        المساهمون الرئيسيون  

   15,951  651    24,396     53,197 أقساط تأمين مكتتبة

 ( 2,457)    --  --  --  ديون مشكوك في تحصيلها( مخصص)  / عكس

     --   --    57  83 مطالبات مدفوعة لمقدمي الخدمات الطبية 

     --   --       --     86 خدمات أخرى   - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
        

        االستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية  

  75  89   39     77 أقساط تأمين مكتتبة

     --   510  1,965  2,737 وصيل مدفوعة أتعاب 

   582     694  3,735     1,724 رسوم ومطالبات الشركة المتحدة للتأمين 
        
شركات مسيطر عليها أو مسيطر عليها بشكل مشترك  

من قبل األطراف ذات   جوهري تأثيرأو ممارس عليها  

        العالقة 

   365,722  183,492  153,104  341,086 أقساط تأمين مكتتبة 

 ( 4,670)    --  --  --  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

     --   --       --   513 مطالبات مدفوعة لمقدمي الخدمات الطبية 

 ( 561)  (  543)    1,003     140 مصروفات إيجار مدفوعة 
 

من األرباح المتبقية من   ٪10وفق ا للنظام األساسي للشركة، يحق لمجلس اإلدارة في كل سنة الحصول على تعويض يصل إلى ما نسبته  

 . عمليات المساهمين، على النحو المحدد، بناء  على قرار من الجمعية العامة
 

 : وفيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة

 يونيو  30 

 م 2022 

 ( غير مراجعة) 

 يونيو   30 

 م 2021

 ( غير مراجعة ) 

 بآالف الرياالت السعودية  

 5,660    5,843 رواتب وبدالت أخرى 

 2,002    400 تعويضات نهاية الخدمة 

  



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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Document classification: Confidential 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .15
 

(  السوق األكثر فائدة )إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئيسية أو  

ييم في تاريخ القياس وفق ظروف السوق الحالية بغض النظر عما إذا كان هذا السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طريقة تق

 .  أخرى

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 :  تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها

 

 . أدوات مالية ذات أسعار معلنة غير معدلة ألدوات مماثلة في أسواق نشطة:  سعر السوق المعلن:  1المستوى  -

األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع  :  2المستوى   -

 . المدخالت الهامة وفقا  لبيانات السوق القابلة للمالحظة

 .  ق طرق تقييم تكون مدخالتها الهامة غير مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السو:  3المستوى  -

 

للقيمة  التسلسل الهرمي  بما في ذلك مستوياتها حسب  المالية متضمنة  المالية والمطلوبات  الدفترية للموجودات  القيمة  التالي    يظهر الجدول 

القيمة الدفترية تقارب ال يشمل الجدول القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت  .  العادلة

 . بشكل معقول قيمتها العادلة

 بآالف الرياالت السعودية   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   ( غير مراجعة) م 2022يونيو  30

      استثمارات متاحة للبيع

      عمليات التأمين  

   88,730 --    88,730 --   صناديق استثمار

 705,772 --  257,209 448,563  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 459,325 --  --      459,325  أسهم حقوق الملكية  - إدارة محافظ  استثمارية خاصة 

   90,714   90,714 --  --   استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

   31,022 --  --  31,022  أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  938,910     345,939 90,714   1,375,563 

      عمليات المساهمين  

   599,052 --    599,052 --   صناديق استثمار

   5,000 --  --  5,000  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 56,823 --  --    56,823  أسهم حقوق الملكية  - محافظ  استثمارية خاصة إدارة 

 --  --  --  --   أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  61,823 599,052  -- 660,875   

      

   2,036,438   90,714 944,991 1,000,733  اإلجمالي 
 

 

 بآالف الرياالت السعودية   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   ( مراجعة)م 2021ديسمبر   31

      استثمارات متاحة للبيع

      عمليات التأمين 

 97,316 -- 97,316 --  صناديق استثمار

 988,328 -- 180,200   808,128  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 275,414 -- -- 275,414  أسهم حقوق الملكية  - إدارة محافظ  استثمارية خاصة 

 10,250 10,250 -- --  استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 168,054 -- 168,054 --  أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  1,083,542   445,570   10,250 1,539,362 

      عمليات المساهمين  

 592,160 -- 592,160 --  صناديق استثمار

 167,809 -- 35,985 131,824  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 51,099 -- -- 51,099  أسهم حقوق الملكية  - إدارة محافظ  استثمارية خاصة 

 20,513 -- 20,513 --  أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  182,923 648,658 -- 831,581 

      

 2,370,943 10,250 1,094,228 1,266,465  اإلجمالي 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)القيم العادلة لألدوات المالية  - 15
 

  : في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى 

  بآالف الرياالت السعودية      

  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في     

غير  ) م 2022يونيو  30

 ( مراجعة

  1الرصيد في   

 الدخل الشامل اآلخر  قائمة الدخل  استبعادات  مشتريات  يناير 

  30الرصيد في  

 يونيو 

        عمليات التأمين 

استثمارات في حقوق ملكية  

 خاصة 

 

10,250 80,464  --  --  -- 90,714 

        

 90,714 --  --  --  80,464 10,250  اإلجمالي 
 

  الرياالت السعودية بآالف      

  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في     

م  2021ديسمبر  31

 ( مراجعة )

  1الرصيد في  

 الدخل الشامل اآلخر  قائمة الدخل  استبعادات مشتريات يناير 

  31الرصيد في 

 ديسمبر

        عمليات التأمين 

استثمارات في حقوق ملكية  

 خاصة 

 

10,250 -- -- -- -- 10,250 

        

        عمليات المساهمين 

استثمارات في حقوق ملكية  

 خاصة 

 

53,145 -- (53,145) -- -- -- 

  53,145 -- (53,145) -- -- -- 
        

 10,250 -- -- (53,145) -- 63,395  اإلجمالي 
 

 ربحية السهم  .16
م بقسمة 2021يونيو    30م و  2022يونيو    30يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

   . صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية الفترة

 الزكاة  .17
  

 موقف الربوط 

وقد أصدرت الهيئة  .  م2021م حتى  2014للسنوات من  "(  الهيئة)"ية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت الشركة اإلقرارات الزكو

ورفضت الهيئة االعتراض على الربوط  .  م، حيث تم تقديم اعتراض عن هذه السنوات من قبل الشركة2018م إلى  2014ربوطا  للسنوات من  

وتواصلت  .  م وقدمت الشركة استئنافا  لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية 2018م إلى  2014التي قدمتها الشركة للسنوات من  

. م2018م إلى  2014ت من  الشركة مع لجنة تسوية المنازعات من أجل مناقشة تسوية نقاط االستئناف الُمعترض عليها بشكل ودي للسنوا

م وحتى  2014مليون لاير سعودي لربوط السنوات من    221م، وافقت الشركة على تسوية مع لجنة تسوية المنازعات بقيمة  2022في فبراير  

للسنتين  :  م2018 المراجعة  بإجراءات  الهيئة  بدأت  ذلك،  إلى  و  2019باإلضافة  بهذ 2020م  يتعلق  نهائي  أي ربط  تصدر  لم  ولكنها  ه  م، 

 .  السنوات
 

على    جوهري   تأثيروترى اإلدارة أنه تم تكوين مخصصات كافية ومالئمة وأنه ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط المذكورة أعاله  

 .  م2022يونيو  30القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 

 القطاعات التشغيلية .18
وتم .  عملية إعداد التقارير الداخلية بالشركة، فقد اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بشأن أنشطة الشركة وموجوداتها ومطلوباتهاتماشيا  مع  

 . تحديد المعلومات المفصح عنها في هذا اإليضاح على أساس التقارير الحالية المقدمة لرئيس العمليات بوصفه صانع القرار

موجودات   تشتمل  والعقارات  ال  الملموسة  غير  والموجودات  بالصافي  االستخدام  حق  وموجودات  والمعدات  الممتلكات  على  القطاعات 

المضاربة وودائع  للبيع  المتاحة  واالستثمارات  الذمم  /االستثمارية  وصافي  األخرى  والموجودات  مقدما   المدفوعة  والمصروفات  المرابحة 

ف والنقد وما  التأمينالمدينة وإيرادات االستثمار  بعمليات  الخاصة  الموزعة.  ي حكمه  الموجودات غير  إدراجها في  يتم  تشتمل  .  وعليه،  ال 

ى  المطلوبات األخرى على توزيعات الفائض الدائنة والتزامات المنافع المحددة والمطالبات الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخر 

 . وعليه، يتم إدراجها في المطلوبات غير الموزعة. التأمينوأرصدة معيدي التأمين الدائنة الخاصة بعمليات 

بما في ذلك المصروفات المتعلقة بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها  )ال يتم رفع تقرير عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة  

بال الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام،  المدينة واستهالك  التأمين  بأقساط  العمليات بوصفه صانع (  صافيالمتعلقة  إلى رئيس 

 .  القرار ضمن القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها مركزيا  



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  -18

 . مليون لاير سعودي 2,112يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الصحي أعمال التأمين الصحي اإللزامية بقيمة * 

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية
قطاع التأمين  

 *الصحي
قطاع التأمين  

 المركبات العمرة -الصحي 

قطاع التأمين  
على الممتلكات  

 والحوادث 
الحوادث العامة  

 الحج والعمرة  -
السفر 

 19-وكوفيد
قطاع الحماية  

 واالدخار 
 -اإلجمالي 

 عمليات التأمين

عمليات   -اإلجمالي 
شركة تيجان 

 الخليج
عمليات   -اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية 

            اإليرادات

            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  472,634 -- --  472,634 --  38,309  148,322  7,655  166,498  105,428  6,422  أفراد   -

  153,457 -- --  153,457 -- -- --  11,470  17,258 --  124,729  منشآت متناهية الصغر  -

  129,358 -- --  129,358  72 -- --  10,851  7,127 --  111,308  منشآت صغيرة  -

  95,793 -- --  95,793  125 -- --  7,520  10,053 --  78,095  منشآت متوسطة -

  2,371,678 -- --  2,371,678  1,788 -- --  516,562  18,927 --  1,834,401 شركات  -

 2,154,955  105,428  219,863  554,058  148,322  38,309  1,985  3,222,920  -- -- 3,222,920  

 ( 10,420) -- -- ( 10,420) -- -- -- ( 10,420) -- -- -- محلي  –إعادة التأمين المسند 

 ( 643,296) -- -- ( 643,296) ( 1,658) ( 1,476) ( 10,242) ( 503,590) -- -- ( 126,330) دولي  –إعادة التأمين المسند 

 (4,745) -- -- (4,745) -- -- (2,530) (1,499) ( 716) -- -- محلي  –  أقساط فائض الخسارة

 (3,945) -- -- (3,945) -- -- (2,058) (1,887) -- -- -- دولي –  أقساط فائض الخسارة

  955 -- --  955  955 -- -- -- -- -- -- إيرادات رسوم من التكافل 

  2,561,469 -- --  2,561,469  1,282  36,833  133,492  36,662  219,147  105,428  2,028,625 صافي األقساط المكتتبة

 ( 8,903) -- -- ( 8,903)  160 ( 1,798) ( 30,117) ( 1,695) ( 34,562)  20,222  38,887 التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

  2,552,566 -- --  2,552,566  1,442  35,035  103,375  34,967  184,585  125,650  2,067,512 صافي األقساط المكتسبة

  32,298 -- --  32,298 -- -- --  31,776 -- --  522 عموالت إعادة التأمين

  3,367 -- --  3,367 -- -- --  2,226 ( 86) --  1,227 إيرادات اكتتاب أخرى 

  2,588,231 -- --  2,588,231  1,442  35,035  103,375  68,969  184,499  125,650  2,069,261 إجمالي اإليرادات
            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة 

  1,748,315 -- --  1,748,315 2,257  1,042  56  85,351  138,651  39,321  1,481,637 المتعلقة بالمطالبات 

 ( 88,853) -- -- ( 88,853) ( 2,054) -- ( 39) ( 78,197) ( 2,504) -- ( 6,059) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  1,659,462 -- --  1,659,462  203  1,042  17  7,154  136,147  39,321  1,475,578 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

  83,042 -- --  83,042  361 -- --  427 ( 7,484) --  89,738 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

غير المبلغ  المطالبات المتكبدة والتغيرات في احتياطي 

  209,697 -- --  209,697  12  107  21,392  395  8,711  9,421  169,659 ، صافي عنها

 ( 27,413) -- -- ( 27,413) -- -- -- ( 1,754) ( 382) -- ( 25,277) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

  1,924,788 -- --  1,924,788  576  1,149  21,409  6,222  136,992  48,742  1,709,698 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 ( 176) -- -- ( 176) ( 176) -- --     --     --     -- -- التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل

 120,945 -- ( 4,058)  125,003  239  1,463  8,698  14,234  23,654  9,424  67,291 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

  47,448 -- --  47,448  468  1,222  13,381  1,065 ( 783)  10,665  21,430 مصروفات اكتتاب أخرى 

  126,371 -- --  126,371 --  21,589  53,749 -- ( 984)  52,017 -- حصة شركات التأمين من توزيع األرباح المستحقة

   2,219,376 -- ( 4,058)  2,223,434  1,107  25,423  97,237  21,521  158,879  120,848  1,798,419 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

    ( يتبع( )غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 م 2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية 

قطاع التأمين 

 الصحي 

قطاع 

التأمين  

 -الصحي 

 المركبات  العمرة 

قطاع 

التأمين على  

الممتلكات 

 والحوادث 

الحوادث 

  -العامة 

الحج  

 والعمرة 

السفر  

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 التأمين 

 -اإلجمالي 

عمليات شركة  

 تيجان الخليج 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 الرياالت السعودية بآالف  

            

   368,855 --  4,058   364,797   335  9,612  6,138   47,448   25,620  4,802 270,842 صافي دخل االكتتاب 

            

            مخصصة إيرادات غير ( / مصروفات) 

 (  208,979) (  1,891) (  266) ( 206,822)        مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 25,352) -- -- ( 25,352)        مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

   79,008   18,843 --   60,165        إيرادات استثمار، صافي 

استثمارات محاسب عنها  فيالربح  منحصة ال

  5,038  5,038 -- --         بطريقة حقوق الملكية، صافي

   13,108 -- (  3,892)   17,000        إيرادات أخرى، صافي 

   231,678   21,990 ( 100)   209,788        صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 

 - 27 - 
 

 

 

 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .18
 م 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية
قطاع التأمين  

 *الصحي

قطاع التأمين  
  -الصحي 
 المركبات  العمرة 

قطاع التأمين  
على الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمين  
ضد الحوادث  

 العمرة  -العامة 
-السفر وكوفيد

19 
قطاع الحماية  
 واالدخار

  -اإلجمالي 
 عمليات التأمين

عمليات   -اإلجمالي 
شركة تيجان 

 الخليج

  -اإلجمالي 
عمليات  
 اإلجمالي  المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

            اإليرادات

            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 161,673 -- -- 161,673 -- 24,304 659 3,276 131,438 807 1,189 أفراد   -

 84,688 -- -- 84,688 -- -- -- 3,356 3,263 -- 78,069 منشآت متناهية الصغر  -

 70,919 -- -- 70,919 106 -- -- 7,139 1,573 -- 62,101 منشآت صغيرة  -

 80,858 -- -- 80,858 99 -- -- 9,291 11,111 -- 60,357 منشآت متوسطة -

 1,866,915 -- -- 1,866,915 14,824 -- -- 483,705 6,620 -- 1,361,766 شركات  -

 1,563,482 807 154,005 506,767 659 24,304 15,029 2,265,053 -- -- 2,265,053 

 ( 43,681) -- -- ( 43,681) ( 1,207) -- -- ( 42,474) -- -- -- محلي  –إعادة التأمين المسند 

 ( 443,147) -- -- ( 443,147) ( 12,660) ( 645) ( 16) ( 429,429) -- -- ( 397) دولي  –إعادة التأمين المسند 

 ( 2,308) -- -- ( 2,308) -- -- -- ( 1,626) ( 682) -- -- محلي  –  أقساط فائض الخسارة

 ( 1,179) -- -- ( 1,179) -- -- -- ( 1,022) ( 157) -- -- دولي –  أقساط فائض الخسارة

 2,194 -- -- 2,194 2,194 -- -- -- -- -- -- إيرادات رسوم من التكافل 

 1,776,932 -- -- 1,776,932 3,356 23,659 643 32,216 153,166 807 1,563,085 صافي األقساط المكتتبة

 180,844 -- -- 180,844 86 ( 8,968) 53 ( 7,989) ( 553) 84 198,131 التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 1,957,776 -- -- 1,957,776 3,442 14,691 696 24,227 152,613 891 1,761,216 صافي األقساط المكتسبة

 38,881 -- -- 38,881 -- -- -- 38,404 -- -- 477 عموالت إعادة التأمين

 908 -- -- 908 -- -- -- 608 298 -- 2 إيرادات اكتتاب أخرى 

 1,997,565 -- -- 1,997,565 3,442 14,691 696 63,239 152,911 891 1,761,695 إجمالي اإليرادات
            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة 

 1,692,611 -- -- 1,692,611 6,215 -- -- 46,045 105,935 301 1,534,115 المتعلقة بالمطالبات 

 ( 60,858) -- -- ( 60,858) ( 5,720) -- -- ( 42,759) ( 1,246) -- ( 11,133) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 1,631,753 -- -- 1,631,753 495 -- -- 3,286 104,689 301 1,522,982 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 ( 160,100) -- -- ( 160,100) 420 -- -- 4,116 ( 1,232) -- ( 163,404) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  

 109,189 -- -- 109,189 (2) 3,495 138 ( 1,454) ( 2,163) 97 109,078 عنها، صافي 

 28,157 -- -- 28,157 -- -- -- 2,922 -- -- 25,235 التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,608,999 -- -- 1,608,999 913 3,495 138 8,870 101,294 398 1,493,891 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 65 -- -- 65 65 -- -- -- -- -- -- التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل

 78,824 -- ( 1,405) 80,229 140 58 63 10,737 15,010 67 54,154 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 29,313 -- -- 29,313 108 730 18 3,873 1,067 45 23,472 مصروفات اكتتاب أخرى 

 9,212 -- -- 9,212 -- 7,183 327 -- 1,621 81 -- التأمين من توزيع األرباح المستحقةحصة شركات  

 1,726,413 -- ( 1,405) 1,727,818 1,226 11,466 546 23,480 118,992 591 1,571,517 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 .  مليون لاير سعودي 1,527يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الصحي أعمال التأمين الصحي اإللزامية بقيمة * 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)القطاعات التشغيلية    -18
 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية 

قطاع  

التأمين  

 الصحي 

قطاع  

التأمين  

  -الصحي 

 المركبات  العمرة

قطاع التأمين  

على 

الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع  

التأمين ضد  

الحوادث  

 -العامة 

 العمرة

السفر 

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 التأمين 

 -اإلجمالي 

عمليات شركة  

 تيجان الخليج 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

            

 271,152     --      1,405 269,747 2,216 3,225 150 39,759 33,919 300 190,178 صافي دخل االكتتاب 

            

            مخصصة إيرادات غير ( / مصروفات) 

 ( 179,863) ( 1,169) ( 141) ( 178,553)        مصروفات عمومية وإدارية 

 3,132     --          --      3,132        عكس ديون مشكوك في تحصيلها 

 80,548 29,655     --      50,893        إيرادات استثمار، صافي 

الحصة من الربح في استثمارات محاسب عنها 

 3,613 3,613     --          --        بطريقة حقوق الملكية، صافي 

 2,111     --      ( 237) 2,348        إيرادات أخرى، صافي 

 180,693 32,099 1,027 147,567        صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (   يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  -18
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية

قطاع التأمين  

 *الصحي

قطاع التأمين  

 -الصحي 

 المركبات العمرة

قطاع التأمين  

على الممتلكات  

 والحوادث 

الحوادث  

الحج   -العامة 

 والعمرة

السفر 

 19-وكوفيد

الحماية  قطاع 

 واالدخار 

 -اإلجمالي 

 عمليات التأمين

عمليات   -اإلجمالي 

شركة تيجان 

 الخليج

عمليات   -اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية 

            اإليرادات

            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 829,263 -- -- 829,263 -- 75,477 207,448 14,436 339,966 173,890 18,046 أفراد   -

 287,921 -- -- 287,921 -- -- -- 20,567 28,600 -- 238,754 منشآت متناهية الصغر  -

 219,873 -- -- 219,873 142 -- -- 14,997 11,514 -- 193,220 منشآت صغيرة  -

 230,854 -- -- 230,854 342 -- -- 13,934 55,372 -- 161,206 منشآت متوسطة -

 5,162,037 -- -- 5,162,037 8,520 -- -- 800,159 27,922 -- 4,325,436 شركات  -

 4,936,662 173,890 463,374 864,093 207,448 75,477 9,004 6,729,948 -- -- 6,729,948 

 (26,255) -- -- (26,255) -- -- -- (26,255) -- -- -- محلي  –إعادة التأمين المسند 

 ( 907,870) -- -- ( 907,870) (7,533) (2,428) (14,325) ( 757,018) -- -- ( 126,566) دولي  –إعادة التأمين المسند 

 (8,058) -- -- (8,058) -- -- (2,530) (4,096) (1,432) -- -- محلي  –  أقساط فائض الخسارة

 (5,832) -- -- (5,832) -- -- (3,155) (2,677) -- -- -- دولي –  الخسارةأقساط فائض 

 2,618 -- -- 2,618 2,618 -- -- -- -- -- -- إيرادات رسوم من التكافل 

 5,784,551 -- -- 5,784,551 4,089 73,049 187,438 74,047 461,942 173,890 4,810,096 صافي األقساط المكتتبة

 ( 991,001) -- -- ( 991,001) (111) (5,209) (43,531) (6,180) ( 115,526) 3,538 ( 823,982) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 4,793,550 -- -- 4,793,550 3,978 67,840 143,907 67,867 346,416 177,428 3,986,114 صافي األقساط المكتسبة

 63,284 -- -- 63,284 -- -- -- 62,405 -- -- 879 عموالت إعادة التأمين

 5,141 -- -- 5,141 -- -- -- 3,653 -- -- 1,488 إيرادات اكتتاب أخرى 

 4,861,975 -- -- 4,861,975 3,978 67,840 143,907 133,925 346,416 177,428 3,988,481 إجمالي اإليرادات

            تكاليف ومصروفات االكتتاب 

المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة إجمالي 

 3,807,519 -- -- 3,807,519 9,727 2,094 170 280,096 257,651 64,840 3,192,941 المتعلقة بالمطالبات 

 ( 304,522) -- -- ( 304,522) (8,969) -- (49) ( 266,119) (4,845) -- (24,540) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 3,502,997 -- -- 3,502,997 758 2,094 121 13,977 252,806 64,840 3,168,401 المطالبات والمنافع األخرى المدفوعةصافي 

 63,138 -- -- 63,138 429 -- -- 3,887 (7,986) -- 66,808 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

المبلغ  التغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير 

 331,327 -- -- 331,327 13 7,445 29,786 1,577 10,488 13,936 268,082 عنها، صافي 

 (19,555) -- -- (19,555) -- -- -- (1,683) 2,224 -- (20,096) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

 3,877,907 -- -- 3,877,907 1,200 9,539 29,907 17,758 257,532 78,776 3,483,195 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (118) -- -- (118) (118) -- -- -- -- -- -- التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل

 217,350 -- (8,928) 226,278 424 2,532 12,055 27,629 43,329 13,314 126,995 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 83,627 -- -- 83,627 797 2,385 18,313 3,383 524 14,903 43,322 مصروفات اكتتاب أخرى 

 174,317 -- -- 174,317 -- 36,863 74,874 -- (517) 63,097 -- حصة شركات التأمين من توزيع األرباح المستحقة

 4,353,083 -- (8,928) 4,362,011 2,303 51,319 135,149 48,770 300,868 170,090 3,653,512 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب
 

 . مليون لاير سعودي 4,007يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الصحي أعمال التأمين الصحي اإللزامية بقيمة * 

 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .18
 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية 

قطاع التأمين 

 الصحي 

قطاع 

التأمين  

 -الصحي 

 المركبات  العمرة 

قطاع 

التأمين على  

الممتلكات 

 والحوادث 

الحوادث 

  -العامة 

الحج  

 والعمرة 

السفر  

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 التأمين 

 - اإلجمالي

عمليات شركة  

 تيجان الخليج 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 الرياالت السعودية بآالف  

            

 508,892  8,928 499,964 1,675 16,521 8,758 85,155 45,548 7,338 334,969 صافي دخل االكتتاب 

            

            مخصصة إيرادات غير ( / مصروفات) 

 ( 379,829) ( 3,241) ( 566) ( 376,022)        مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 23,298) -- -- ( 23,298)        الديون المشكوك في تحصيلها مخصص 

 142,199 25,328 -- 116,871        إيرادات استثمار، صافي 

الحصة من الربح في استثمارات محاسب عنها 

 11,846 11,846 -- --        بطريقة حقوق الملكية، صافي 

 16,621 -- ( 8,264) 24,885        إيرادات أخرى، صافي 

 276,431 33,933 98 242,400        صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .18

 .  مليون لاير سعودي 3,237يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الصحي أعمال التأمين الصحي اإللزامية بقيمة * 

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

 القطاعات التشغيلية
قطاع التأمين 

 * الصحي 

قطاع التأمين 
  -الصحي 
 المركبات  العمرة 

قطاع التأمين 
على الممتلكات  
 والحوادث 

قطاع التأمين 
ضد الحوادث  

 العمرة  -العامة 
السفر 
 19-وكوفيد

قطاع الحماية 
 واالدخار

  -اإلجمالي 
عمليات  
 التأمين

  -اإلجمالي 
عمليات شركة 
 تيجان الخليج

  -اإلجمالي 
عمليات  
 اإلجمالي المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  
            اإليرادات 

            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
   295,563      --          --        295,563     --    24,304    951    7,533    257,152    1,268    4,355  أفراد  -
   185,726      --          --        185,726     --     --     --    6,698    7,959     --    171,069  منشآت متناهية الصغر -
   140,013      --          --        140,013    154     --     --    11,757    4,020     --    124,082  منشآت صغيرة  -
   177,265      --          --        177,265    246     --     --    18,894    13,786     --    144,339  منشآت متوسطة  -
   4,387,206      --          --        4,387,206    16,385     --     --    734,280    17,094     --    3,619,447  شركات  -

  4,063,292    1,268    300,011    779,162    951    24,304    16,785    5,185,773        --          --      5,185,773   
 ( 55,582)      --          --      ( 55,582)  ( 1,207)     --     --  ( 54,375)     --     --     --  محلي -إعادة التأمين المسند 
 (760,301)      --          --      (760,301)  ( 14,240)  ( 645)  (16)  (661,222)     --     --  ( 84,178)  دولي -إعادة التأمين المسند 
 (5,159)     --          --      (5,159)    --     --     --  (3,794) (1,365)    --     --  محلي - أقساط فائض الخسارة
 (3,034)     --          --      (3,034)    --     --  ( 1,218)  (1,502) (314)    --     --  دولي - أقساط فائض الخسارة

   2,657      --          --        2,657    2,657     --     --     --     --     --     --  إيرادات رسوم من التكافل 
   4,364,354      --          --        4,364,354    3,995    23,659  ( 283)    58,269    298,332    1,268    3,979,114  صافي األقساط المكتتبة

 (573,303)      --          --      (573,303)    197  ( 8,968)    14  ( 12,927)    7,715    22  (559,356)  التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي
   3,791,051      --          --        3,791,051    4,192    14,691  ( 269)    45,342    306,047    1,290    3,419,758  صافي األقساط المكتسبة 
   63,226      --          --        63,226     --     --     --    62,617     --     --    609  عموالت إعادة التأمين 
   3,542      --          --        3,542     --     --     --    1,894    1,643     --    5  إيرادات اكتتاب أخرى 

   3,857,819      --          --        3,857,819    4,192    14,691  ( 269)    109,853    307,690    1,290    3,420,372  إجمالي اإليرادات 
            تكاليف ومصروفات االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة 
   3,197,303      --          --        3,197,303    18,237     --     --    84,627    204,988    473    2,888,978  المتعلقة بالمطالبات 

 (107,228)      --          --      (107,228)  ( 16,910)     --     --  ( 74,297)  ( 3,384)     --  ( 12,637)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
   3,090,075      --          --        3,090,075    1,327     --     --    10,330    201,604    473    2,876,341  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 (130,763)      --          --      (130,763)  (64)     --     --    1,472  ( 12,284)     --  (119,887)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

المطالبات المتكبدة وغير التغيرات في احتياطي  
   238,944      --          --        238,944  (2)    3,495    152  ( 1,678)  ( 15,162)  (85)    252,224  المبلغ عنها، صافي

 ( 11,234)      --          --      ( 11,234)     --     --     --  ( 1,762)     --     --  ( 9,472)  التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين
   3,187,022      --          --        3,187,022    1,261    3,495    152    8,362    174,158    388    2,999,206  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

   375      --          --        375    375     --     --     --     --     --     --  التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل 
   166,404      --      (4,470)   170,874    265    58    71    21,158    33,702    95    115,525  تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
   65,226      --          --        65,226    1,791    730    28    6,295    3,143    81    53,158  مصروفات اكتتاب أخرى 

   15,567      --          --        15,567     --    7,183  ( 769)     --    8,954    199     --  حصة شركات التأمين من توزيع األرباح المستحقة
   3,434,594      --      (4,470)   3,439,064    3,692    11,466  ( 518)    35,815    219,957    763    3,167,889  تكاليف ومصروفات االكتتاب إجمالي 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 (يتبع)القطاعات التشغيلية    -18
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( غير مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية 

قطاع  

التأمين  

 الصحي 

قطاع  

التأمين  

  -الصحي 

 المركبات  العمرة

قطاع التأمين  

على 

الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع  

التأمين ضد  

الحوادث  

 -العامة 

 العمرة

السفر 

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 التأمين 

 -اإلجمالي 

عمليات شركة  

 تيجان الخليج 

 -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

            

 423,225     --      4,470 418,755 500 3,225 249 74,038 87,733 527 252,483 صافي دخل االكتتاب 
            

            مخصصة إيرادات غير ( / مصروفات) 
 ( 330,213) ( 2,566) ( 297) ( 327,350)        مصروفات عمومية وإدارية 

 3,784     --     -- 3,784        عكس ديون مشكوك في تحصيلها 
 159,704 73,475     -- 86,229        إيرادات استثمار، صافي 

الحصة من الربح في استثمارات محاسب عنها 

 6,638 6,638     --     --        بطريقة حقوق الملكية، صافي 
 2,282  ( 3,023) 5,305        إيرادات أخرى، صافي 

 265,420 77,547 1,150 186,723        والزكاة صافي الربح قبل التخصيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)القطاعات التشغيلية  .18
 م2022يونيو  30كما في  
 ( غير مراجعة) 

 التشغيلية القطاعات 
قطاع التأمين 

 الصحي 

قطاع التأمين 
 -الصحي 
 المركبات  العمرة 

قطاع التأمين 
على الممتلكات  

 والحوادث 

الحوادث 
  -العامة 
الحج  
 والعمرة 

السفر  
- وكوفيد
19 

قطاع 
الحماية 
 واالدخار 

 -اإلجمالي 
 عمليات التأمين

 -اإلجمالي 
عمليات شركة  
 تيجان الخليج 

 -اإلجمالي 
عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

            الموجودات  

  7,264 --   --  7,264     -- --  5,076  2,188 -- -- -- أقساط فائض خسارة مؤجلة 

   151,505 -- --   151,505   455  9  3,736   24,680   24,356 --   98,269 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

التأمين من إجمالي المطالبات تحت  حصة معيدي 

  2,092,586 -- --  2,092,586   23,640 -- --  2,043,840   25,008 --   98 التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

   360,645 -- --   360,645   14,183   888  2,270   322,167  4,318 --   16,819 مبلغ عنها 

التأمين من إجمالي األقساط غير حصة معيدي 

   849,837 -- --   849,837  4,483   447  3,440   738,046 -- --   103,421 المكتسبة 

            :خصصةمالموجودات غير 

تشمل عقارات استثمارية واستثمارات )استثمارات 

بطريقة حقوق الملكية واستثمارات   محاسب عنها

مرابحة وإيرادات   /متاحة للبيع وودائع مضاربة 

    6,821,656  2,836,306 --    3,985,350        ( استثمارات مستحقة

  4,709,771 -- --  4,709,771        ذمم مدينة، صافي 

    1,326,042   231,208  8,808    1,086,026        نقد وما في حكمه

    934,452   130,999 --    803,453        خصصة موجودات أخرى غير م

    17,253,758  3,198,513  8,808    14,046,437        إجمالي الموجودات  

            

            المطلوبات 

  3,254 -- --  3,254  3,254 -- --     -- -- -- -- احتياطي أنشطة تكافل 

  2,794,129 -- --  2,794,129   25,473 -- --  2,178,550   176,579 --   413,527 إجمالي مطالبات تحت التسوية 

  2,132,970 -- --  2,132,970   15,453   28,441   34,454   326,800   146,530   15,331  1,565,961 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

   10,722 -- --   10,722   93 -- --  8,405  2,224 -- -- احتياطي عجز أقساط التأمين 

   57,093 -- --   57,093  1,936 -- --   52,433 -- --  2,724 دخل عمولة غير مكتسب 

  6,154,721 -- --  6,154,721  5,497  9,820   49,820   818,028   444,757 4  4,826,795 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

            : خصصةمطلوبات غير م

   832,973 -- --   832,973        أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

 2,163,243    243,461   10,911    1,908,871        خصصة مطلوبات أخرى غير م

   14,149,105 243,461   10,911 13,894,733        إجمالي المطلوبات 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

    ( يتبع( )غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 - 34 - 

  

 ( يتبع )القطاعات التشغيلية    -18

 

 م 2021ديسمبر  31كما في  

 ( مراجعة) 

 القطاعات التشغيلية
قطاع التأمين  

 الصحي 

قطاع  

التأمين 

  -الصحي 

 المركبات  العمرة 

قطاع التأمين  

على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمين  

ضد الحوادث  

  -العامة 

 العمرة 

السفر  

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار

  -اإلجمالي 

 عمليات التأمين

  -اإلجمالي 

عمليات شركة  

 تيجان الخليج

  -اإلجمالي 

 اإلجمالي  عمليات المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

            الموجودات  

   7,501   7,501 -- -- -- 6,185 1,316 --     --               أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 127,951     127,951 266 6    233    17,206 22,666 272    87,302 اقتناء وثائق مؤجلةتكاليف 

 1,762,324   1,762,324 19,885 -- -- 1,718,172 24,053 -- 214 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ  

 329,243   329,243 14,183 622 73 285,544 4,250 -- 24,571 عنها 

 717,382   717,382 7,837 122 211 695,698 2 -- 13,512 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 

            :مخصصةالموجودات غير 

محاسب  تشمل عقارات استثمارية واستثمارات )استثمارات 

بطريقة حقوق الملكية واستثمارات متاحة للبيع   عنها

مرابحة وإيرادات استثمارات   /وودائع مضاربة 

   6,312,976 3,005,248 -- 3,307,728        ( مستحقة

 3,222,001 -- --   3,222,001        ذمم مدينة، صافي 

   1,188,266 17,064 10,100 1,161,102        نقد وما في حكمه 

 1,050,609 129,497 -- 921,112        خصصةموجودات أخرى غير م

 14,718,253 3,151,809 10,100     11,556,344        إجمالي الموجودات  

            

            المطلوبات 

 3,372   3,372 3,372 -- -- -- -- -- -- أنشطة تكافل احتياطي 

 2,400,729   2,400,729 21,289 -- -- 1,848,995 183,610 -- 346,835 إجمالي مطالبات تحت التسوية 

 1,770,241   1,770,241 15,440 20,730 2,471 288,600 135,974 1,395 1,305,631 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 30,277   30,277 93 -- -- 10,088 -- -- 20,096 احتياطي عجز أقساط التأمين

 42,289   42,289 1,221 -- -- 40,616 -- -- 452 دخل عمولة غير مكتسب 

 5,031,265   5,031,265 8,740 4,286 3,060 769,500 329,233 3,542 3,912,904 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

            :خصصةمطلوبات غير م

 503,409 -- -- 503,409        أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 1,897,607 432,189 3,918 1,461,500         خصصةمطلوبات أخرى غير م

      11,679,189 432,189 3,918     11,243,082        إجمالي المطلوبات 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 المعلومات اإلضافية .19
 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة  

 

 م 2021ديسمبر  31كما في   م2022يونيو  30كما في  

 ( مراجعة)  (  غير مراجعة)  

 عمليات التأمين 

عمليات المساهمين  

 عمليات التأمين  اإلجمالي  التابعة ةوالشرك

عمليات المساهمين 

 اإلجمالي  التابعة ةوالشرك

 الرياالت السعوديةبآالف  

        الموجودات
 125,000  125,000     --   125,000  125,000 -- وديعة نظامية 

   3,050   3,050     --   3,536  3,536 -- دخل مستحق من الوديعة النظامية 

ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، 

   236,970     --   236,970   238,605 --  238,605 بالصافي 

    16,627     -- 16,627   19,591 --  19,591 موجودات غير ملموسة 

 60,850     --    60,850   60,211 --  60,211 عقارات استثمارية

بطريقة حقوق   محاسب عنهااستثمارات 

    89,556 89,556     --   92,745  92,745 -- الملكية 

   2,370,943   831,581   1,539,362   2,036,438  660,875  1,375,563 استثمارات متاحة للبيع 

   3,780,598 2,079,975 1,700,623  4,585,977  2,066,645 2,519,332 مرابحة  /ودائع مضاربة 

     -- 227,129 ( 227,129)  --  188,931 ( 188,931) إلى عمليات المساهمين /مستحق من 

 668,962 1,447 667,515    547,720  2,463   545,257 مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

   7,501     --   7,501   7,264 --  7,264 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

   127,951     -- 127,951   151,505 --  151,505 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

معيدي التأمين من المطالبات تحت  حصة 

   1,762,324     --   1,762,324   2,092,586 --  2,092,586 التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

   329,243     -- 329,243   360,645 --  360,645 وغير مبلغ عنها

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير  

   717,382     --   717,382   849,837 --  849,837 المكتسبة

 3,222,001     -- 3,222,001   4,709,771 --  4,709,771 ذمم مدينة، صافي 

    11,029   4,136   6,893   46,285  16,041  30,244 إيرادات استثمار مستحقة

   1,188,266    27,164 1,161,102    1,326,042  240,016   1,086,026 نقد وما في حكمه 

 14,718,253 3,389,038   11,329,215  17,253,758  3,396,252 13,857,506 إجمالي الموجودات 

        

        المطلوبات 

   258,163 -- 258,163   279,852 --  279,852 توزيعات الفائض الدائنة

   142,110 --   142,110   137,918 --  137,918 التزامات المنافع المحددة 

   3,050   3,050     --   3,536  3,536 -- عائد دائن على الوديعة النظامية 

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة  

 1,070,631 9,404   1,061,227  1,505,119  14,018   1,491,101 ومطلوبات أخرى 

   3,372 --   3,372   3,254 --  3,254 احتياطي أنشطة تكافل 

   2,400,729 --   2,400,729   2,794,129 --  2,794,129 إجمالي مطالبات تحت التسوية   

احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ  

   1,770,241 --   1,770,241   2,132,970 --  2,132,970 عنها 

    30,277 --    30,277   10,722 --  10,722 احتياطي عجز أقساط التأمين

    42,289 -- 42,289   57,093 --  57,093 دخل عمولة غير مكتسب 

   5,031,265 --   5,031,265   6,154,721 --  6,154,721 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

   503,409 --   503,409   832,973 --  832,973 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

   8,630 8,630     --   8,606  8,606 -- مستحقة توزيعات أرباح 

 415,023 415,023 --  228,212 228,212 -- زكاة مستحقة

 11,679,189 436,107 11,243,082  14,149,105   254,372   13,894,733 إجمالي المطلوبات 

        

        حقوق الملكية

   1,250,000   1,250,000 --   1,250,000  1,250,000 -- رأس المال 

 1,197,495 1,197,495 --   1,197,495  1,197,495 -- نظامي الحتياطي اال

 152,513    46,284 106,229   11,341  28,472 (17,131) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 ( 20,096)     -- ( 20,096)  ( 20,096)     -- ( 20,096) إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

 459,152 459,152 --  665,913   665,913 -- مبقاةال رباح األ

 3,039,064 2,952,931 86,133    3,104,653   3,141,880 (37,227) إجمالي حقوق الملكية

 14,718,253 3,389,038 11,329,215  17,253,758  3,396,252   13,857,506 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)المعلومات اإلضافية    -19
 

 قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة المختصرة 

 

 

 

 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م 2022يونيو  30 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م2021يونيو  30 

 ( غير مراجعة)  (  غير مراجعة)  

 التأمينعمليات  

عمليات  

المساهمين  

 اإلجمالي  التابعة  ةوالشرك 

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

ة والشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 بآالف الرياالت السعودية  

        اإليرادات 
  2,265,053  --  2,265,053    3,222,920 --  3,222,920 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 486,828)  -- ( 486,828)   (  653,716) -- (  653,716) إعادة التأمين المسندة أقساط 

 ( 3,487)  -- ( 3,487)   (  8,690) -- (  8,690) أقساط فائض الخسارة 

  2,194  --  2,194     955 --   955 رسوم من التكافل إيرادات 

  1,776,932  --  1,776,932    2,561,469 --  2,561,469 صافي األقساط المكتتبة 

   180,844  --   180,844   (  8,903) -- (  8,903) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  1,957,776  --  1,957,776    2,552,566 --  2,552,566 صافي األقساط المكتسبة 

   38,881  --   38,881     32,298 --   32,298 عموالت إعادة التأمين 

   908  --   908    3,367 --  3,367 إيرادات اكتتاب أخرى  

  1,997,565  --  1,997,565    2,588,231 --  2,588,231 إجمالي اإليرادات 

         

        تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  1,691,395  --  1,691,395    1,705,899 --  1,705,899 إجمالي المطالبات المدفوعة 
  1,216  --  1,216     42,416 --   42,416 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 ( 60,858)  -- ( 60,858)   (  88,853) -- (  88,853) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  1,631,753  --  1,631,753    1,659,462 --  1,659,462 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
 ( 160,100)  -- ( 160,100)     83,042 --   83,042 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

المتكبدة   المطالبات  في  المبلغ  التغيرات  وغير 

   109,189  --   109,189     209,697 --   209,697 ، صافي عنها
   28,157  --   28,157   ( 27,413) -- ( 27,413) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

  1,608,999  --  1,608,999    1,924,788 --  1,924,788 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

   65  --   65   ( 176) -- ( 176) التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل 
   78,824  ( 1,405)   80,229   120,945 (  4,058)   125,003 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
   29,313  --   29,313     47,448 --   47,448 مصروفات اكتتاب أخرى 

  9,212  --  9,212     126,371 --   126,371  حصة شركات التأمين من األرباح المستحقة

  1,726,413  ( 1,405)  1,727,818      2,219,376 (  4,058)  2,223,434 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب 

        

   271,152  1,405   269,747    368,855  4,058   364,797 صافي دخل االكتتاب 

        

 ( 179,863)  ( 1,310)  ( 178,553)   (  208,979) (  2,157) (  206,822) مصروفات عمومية وإدارية 
/  مخصص) في    عكس (  مشكوك  ديون 

  3,132      --   3,132   ( 25,352) -- ( 25,352) تحصيلها 
   80,548    29,655    50,893      79,008   18,843   60,165 إيرادات استثمار، صافي 

محاسب في استثمارات ربح ال منحصة ال

  3,613   3,613      --    5,038  5,038 -- عنها بطريقة حقوق الملكية 

  2,111  ( 237)   2,348      13,108 (  3,892)   17,000 إيرادات أخرى، صافي 

   180,693    33,126    147,567     231,678   21,890   209,788 صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 
     --    132,811  ( 132,811)   --   188,809 (  188,809) الفائض المحول إلى عمليات المساهمين 

   180,693    165,937    14,756      231,678   210,699   20,979 صافي الربح بعد حصة المساهمين قبل الزكاة 
  ( 22,274)     ( 23,967)  مصروف الزكاة 

    143,663        186,732  صافي الربح بعد الزكاة 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  -19
 

 ( يتبع )قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة المختصرة  

 

 

  

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م 2022يونيو  30 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م2021يونيو  30 

 ( غير مراجعة)  (  غير مراجعة)  

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة 

 

 التأمين عمليات 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 بآالف الرياالت السعودية  

        اإليرادات 
  5,185,773  --  5,185,773   6,729,948 -- 6,729,948 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 815,883)  -- ( 815,883)   ( 934,125) -- ( 934,125) أقساط إعادة التأمين المسندة 
 ( 8,193)  -- ( 8,193)   ( 13,890) -- ( 13,890) أقساط فائض الخسارة 

  2,657  --  2,657   2,618 -- 2,618 ت رسوم من التكافل إيرادا

  4,364,354  --  4,364,354   5,784,551 -- 5,784,551 صافي األقساط المكتتبة 
 ( 573,303)  -- ( 573,303)   ( 991,001) -- ( 991,001) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  3,791,051  --  3,791,051   4,793,550 -- 4,793,550 صافي األقساط المكتسبة 
   63,226  --   63,226   63,284 -- 63,284 عموالت إعادة التأمين 

  3,542  --  3,542   5,141 -- 5,141 إيرادات اكتتاب أخرى  

  3,857,819  --  3,857,819   4,861,975 -- 4,861,975 إجمالي اإليرادات 

         

        تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  3,195,004  --  3,195,004   3,737,592 -- 3,737,592 إجمالي المطالبات المدفوعة 

  2,299  --  2,299   69,927 -- 69,927 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ( 107,228)  -- ( 107,228)   ( 304,522) -- ( 304,522) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  3,090,075  --  3,090,075   3,502,997 -- 3,502,997 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  
 ( 130,763)  -- ( 130,763)   63,138 -- 63,138 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

المبلغ عنها، التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير 

   238,944  --   238,944   331,327 -- 331,327 صافي 
 ( 11,234)  -- ( 11,234)   ( 19,555) -- ( 19,555) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

  3,187,022  --  3,187,022   3,877,907 -- 3,877,907 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
   375  --   375   ( 118) -- ( 118) التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل 

   166,404  ( 4,470)   170,874   217,350 ( 8,928) 226,278 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

   65,226  --   65,226   83,627 -- 83,627 مصروفات اكتتاب أخرى 
   15,567  --   15,567   174,317 -- 174,317 حصة شركات التأمين من األرباح المستحقة

  3,434,594  ( 4,470)  3,439,064   4,353,083 ( 8,928) 4,362,011 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب 

        

 423,225 4,470 418,755  508,892 8,928 499,964 صافي دخل االكتتاب 

        

 ( 330,213)  ( 2,863)  ( 327,350)   ( 379,829) ( 3,807) ( 376,022) مصروفات عمومية وإدارية 

  3,784      --   3,784   ( 23,298) -- ( 23,298) ديون مشكوك في تحصيلها  عكس( / مخصص)

   159,704    73,475    86,229   142,199 25,328 116,871 إيرادات استثمار، صافي 
الحصة من الربح في استثمارات محاسب عنها 

  6,638   6,638      --   11,846 11,846 -- بطريقة حقوق الملكية 
  2,282  ( 3,023)   5,305   16,621 ( 8,264) 24,885 إيرادات أخرى، صافي 

   265,420    78,697    186,723   276,431 34,031 242,400 صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 
     --    168,051  ( 168,051)   -- 218,160 ( 218,160) الفائض المحول إلى عمليات المساهمين

   265,420    246,748    18,672   276,431 252,191 24,240 المساهمين قبل الزكاة صافي الربح بعد حصة 
  ( 43,948)     ( 45,430)  مصروف الزكاة 

    202,800     206,761  صافي الربح بعد الزكاة 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  .19
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة 

 

 

 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 م 2022يونيو  30 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م2021يونيو  30 

 ( غير مراجعة)  ( غير مراجعة) 

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة 

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 الرياالت السعودية بآالف  

 158,419 143,663 14,756  207,711 186,732   20,979 صافي الربح بعد الزكاة 

        

        : الدخل الشامل اآلخر

        

سيعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل األولية  
        : الموحدة المختصرة في فترات الحقة

        

        االستثمارات المتاحة للبيع 

   164,632  51,364   113,268  31,649 35,260 (  3,611) صافي التغير في القيمة العادلة   -

صافي المبالغ المعاد توزيعها على قائمة الدخل   -

 ( 42,074) ( 16,516) ( 25,558)  (  105,196) -- (  105,196) األولية الموحدة المختصرة 

الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات  في الحصة  

 (  45) (  45)     --  ( 2,073) ( 2,073) -- بطريقة حقوق الملكية  المحاسب عنها

   280,932   178,466   102,466      132,091     219,919 (  87,828) الدخل الشامل للفترة (/الخسارة)إجمالي 

        

        :المطابقة

صافي الربح العائد إلى عمليات التأمين  :  يخصم

 (  14,756)    (  20,979)   المحول إلى توزيعات الفائض الدائنة 

        

   266,176       111,112   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م 2022يونيو  30 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م2021يونيو  30 

 ( غير مراجعة)  ( غير مراجعة) 

 

 عمليات التأمين

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة 

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 بآالف الرياالت السعودية  

 221,472 202,800 18,672  231,001 206,761 24,240 صافي الربح بعد الزكاة 
        

        : الدخل الشامل اآلخر

سيعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل األولية  
        : الموحدة المختصرة في فترات الحقة

        

        االستثمارات المتاحة للبيع 

 207,149 66,566 140,583  ( 79,399) ( 25,330) ( 54,069) صافي التغير في القيمة العادلة   -

صافي المبالغ المعاد توزيعها على قائمة الدخل   -

 ( 78,087) ( 46,962) ( 31,125)  ( 60,760) 8,531 ( 69,291) األولية الموحدة المختصرة 

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى لالستثمارات  

 ( 1,013) ( 1,013)     --  ( 1,013) ( 1,013) -- بطريقة حقوق الملكية  المحاسب عنها

 349,521 221,391 128,130  89,829 188,949 ( 99,120) الدخل الشامل للفترة (/الخسارة)إجمالي 
        

        :المطابقة

العائد إلى عمليات التأمين  صافي الربح :  يخصم

 ( 18,672)    ( 24,240)   المحول إلى توزيعات الفائض الدائنة 

        

 330,849    65,589   إجمالي الدخل الشامل للفترة 



 شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

 (    يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  -19
 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة 

  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م 2022يونيو  30 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م 2021يونيو  30 

 ( غير مراجعة)  ( غير مراجعة) 

 

عمليات  

 التأمين

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة

 

 عمليات التأمين

عمليات  

المساهمين  

 اإلجمالي  التابعة ةوالشرك

 بآالف الرياالت السعودية 

        : التشغيليةاألنشطة 

 265,420 246,748 18,672  276,431 252,191 24,240 صافي الربح قبل التخصيص والزكاة 

        :تسويات للبنود غير النقدية

 7,658 -- 7,658  14,680 -- 14,680 االستهالك 

 1,722 -- 1,722  3,128 -- 3,128 إطفاء موجودات غير ملموسة 

ديون مشكوك في ( مخصص  عكس) /مخصص 

 ( 3,784) -- ( 3,784)  23,298 -- 23,298 تحصيلها

 ( 83,871) ( 28,767) ( 55,104)  (82,506) (35,251) (47,255) دخل توزيعات األرباح والعموالت 

 ( 78,087) ( 46,962) ( 31,125)  (60,760) 8,531 (69,291) الخسارة من بيع استثمارات متاحة للبيع (/الربح)

 3,003 -- 3,003  224 -- 224 تكلفة تمويل

االستثمارات المحاسب عنها من الربح  يفالحصة 

 ( 6,638) ( 6,638) --  (11,846) (11,846) --  بطريقة حقوق الملكية، صافي

 13,443 -- 13,443  6,085 -- 6,085 مخصص التزامات المنافع المحددة 

 (44,891) 213,625 168,734  (45,515 ) 164,381 118,866 

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 151,238) ( 473) ( 150,765)  121,242 (1,016) 122,258 مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

 7,433 -- 7,433  237 -- 237 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 10,345 -- 10,345  (23,554) -- (23,554) تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 198,333 -- 198,333  ( 330,262) -- ( 330,262) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات 

 ( 19,474) -- ( 19,474)  (31,402) -- (31,402) المتكبدة وغير مبلغ عنها

التأمين من إجمالي األقساط غير  حصة معيدي 

 ( 97,683) -- ( 97,683)  ( 132,455) -- ( 132,455) المكتسبة

 ( 132,377) -- ( 132,377)  ( 1,511,068) -- ( 1,511,068) ذمم مدينة، صافي 

 445,943 -- 445,943  329,564 -- 329,564 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 670,986 -- 670,986  1,123,456 -- 1,123,456 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

 15,334 -- 15,334  14,804 -- 14,804 دخل عمولة غير مكتسب 

 ( 329,096) -- ( 329,096)  393,400 -- 393,400 إجمالي مطالبات تحت التسوية 

 258,418 -- 258,418  362,729 -- 362,729 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 ( 11,234) -- ( 11,234)  (19,555) -- (19,555) احتياطي عجز أقساط التأمين

 375 -- 375  (118) -- (118) احتياطي أنشطة تكافل 

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات  

 ( 982,343) ( 227) ( 982,116)  437,771 4,614 433,157 أخرى 

 686,300 217,223 903,523  (161,093 ) 163,681 2,588 

 ( 4,305) -- ( 4,305)  -- -- -- تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 2,621) -- ( 2,621)  (2,551) -- (2,551) فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمين

 ( 14,779) ( 14,779) --  ( 232,241) ( 232,241) -- زكاة مدفوعة 

 ( 7,862) -- ( 7,862)  (10,277) -- (10,277) المدفوع من التزامات المنافع المحددة

المستخدمة )/صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 ( 26,979) 148,902 ( 175,881)  658,454 (15,018) 673,472 األنشطة التشغيلية ( في

        

        : األنشطة االستثمارية

 1,243,115 447,582 795,533  1,458,461 927,677 530,784 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 ( 647,192) ( 347,106) ( 300,086)  ( 1,203,355) ( 782,301) ( 421,054) شراء استثمارات متاحة للبيع 

 3,514,639 1,973,974 1,540,665  4,626,504 2,207,900 2,418,604 المرابحة  /المتحصل من استحقاق ودائع المضاربة 

 ( 3,682,934) ( 2,142,749) ( 1,540,185)  ( 5,431,883) ( 2,194,570) ( 3,237,313) المرابحة  /إيداع في ودائع المضاربة 

 53,917 19,549 34,368  47,250 23,346 23,904 دخل توزيعات األرباح والعموالت مستلم

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات محاسب  

 7,455 7,455 --  7,644 7,644 -- الملكية عنها بطريقة حقوق 

شراء ممتلكات ومعدات وموجودات حق استخدام، 

 ( 3,099) -- ( 3,099)  (15,676) -- (15,676) صافي 

 ( 7,568) -- ( 7,568)  (6,092) -- (6,092) شراء موجودات غير ملموسة 

الناتجة (/ المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 478,333 ( 41,295) 519,628  ( 517,147) 189,696 ( 706,843) االستثمارية من األنشطة 



شركة التعاونية للتأمين  

 ( شركة مساهمة سعودية)

(   يتبع( )غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  .19

( يتبع)قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة ( 4

إدارة المخاطر   .20

إن سياسات إدارة المخاطر المستخدمة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتماشى مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم  

.م2021ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

إعادة تصنيف أرقام المقارنة  .21

وقد تم إجراء هذه التغييرات لعرض األرصدة  .  السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة  

لم يتم إجراء أي عمليات إعادة تصنيف جوهرية خالل  .  والمعامالت بشكل أفضل في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للشركة

.الفترة

األحداث الالحقة .22

شركة تري الرقمية   ، قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة تسمى "م2022يونيو    30بعد الفترة المنتهية في  ،  م2022أغسطس    4في  

لدفع تغلغل    بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في رحلة رقمية شاملة  1010816901بموجب السجل التجاري رقم    "لوكالة التأمين

مع بناء نظام بيئي    ،، وبرنامج المكافآت(، والمنتجات القائمة على تغيير السلوكختيارالتأمين في المملكة العربية السعودية )مثل راحة اال

المحلي واإلقليمي.  المنافسمن الشراكات لتلبية احتياجات العمالء المتزايدة وتقديم عرض مميز مقابل 

اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  .23

(. م2022أغسطس    10الموافق  )هـ  1444محرم    12تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

لفترة الستة أشهر المنتهية في 

م 2022يونيو  30 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2021يونيو  30 

( غير مراجعة)( مراجعةغير )

عمليات التأمين

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

عمليات التأمين اإلجمالي التابعة 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

اإلجمالي التابعة 

بآالف الرياالت السعودية 

: األنشطة التمويلية

 --  --  -- (  3,507)--(  3,507)المسدد من التزامات عقود إيجار 

( 99,940) ( 99,940)  -- ( 24)( 24) --توزيعات أرباح مدفوعة 

 -- 43,266 ( 43,266) --38,198(  38,198)للمساهمين مستحق 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  

(  99,940)( 56,674)( 43,266)(  3,531)38,174 ( 41,705) األنشطة التمويلية 

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل  

351,414 212,852137,776300,48150,933(  75,076)الفترة 

337,359108,435445,794 27,1641,188,266 1,161,102نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

240,0161,326,042637,840159,368797,208 1,086,026الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

: معلومات إضافية غير نقدية

صافي التغير في القيمة العادلة

109,45819,604129,062(  140,159)(  16,799)(  123,360) لالستثمارات المتاحة للبيع 

الخسارة الشاملة األخرى من  في  حصةال

االستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق 

( 1,013)( 1,013) --( 1,013)( 1,013)--الملكية 




