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 عام  -1
 

نفيلية )لالثئحةل) الصادر بالمرسوم يُنظم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نظام مراقبة شركا  التأمين التعاوني )لنظام التأمين التعاونيل) بجانب الثئحة الت
 السعودي )لسامال هو لالج ة الرقابيةل).   البنا المركزيوللا تح  إشراف ورقابة  2003طس هغس 21مـ الموافق 1424جمادى اآللرة  22المنرخ  32الملكي رقم م 

 
 19المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر في  -شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )لالشركةل) مي شركة مساممة سعودية تأسس  في الريا  

هكتوبر  11مـ الموافق 1427رم ان  18المنرخ  60الحقا  للمرسوم الملكي رقم م  2007يونيو  13الصادر في  1010234323قم والسج  التجاري ر 2007مايو 
ا من  2006 ودية تم إدرا  الشركة في السوا المالية السع  لتعكس الزيادة في رهس الما  بعد إصدار األس م المجانية. 2021هغسطس  12تم تعدي  السج  التجاري ااتبار 

، 11565، الريا  61352، شارع العليا، ص.ب 15الدور اللامس، مبنى السيركون رقم  . فيما يلي العنوان المسج  للمكتب الرئيسي:2007يونيو  26)تداو ) في 
 المملكة العربية السعودية.

 
ة التأمين في فروع التأمين العام والتأمين الطبي في المملكة العربية السعودية تتمال  األنشطة الرئيسية التي حصل  الشركة الى ترليص ل ا في القيام بأاما  التأمين وإااد

يوليو  7و 2010هغسطس  10واللي تم تجديد  لالثث سنوا  في ك  من  2007سبتمبر  11في تاريا  20079/  6بموجب الترليص الصادر ان ساما رقم   م ن / 
بناء  الى طلب الشركة، وافق  ساما  وافق  ساما للشركة بممارسة تأمين الحماية و االدلار. 2018هبري   26. في تاريا 2020يناير  28و  2016يونيو  3و 2013

 ليستالنى منه هاما  إاادة التأمين. 2013سبتمبر  30الى تعدي  الترليص إاتبارا  من 
 

ة امليا  التأمين التعاوني واألنشطة لا  الصلة واستالمار هموال ا. وتشم  مجاال  هامال ا وفقا  للنظام األساسي )لالنظامل)، يجوز للشركة القيام بجميع األنشطة الثزمة لممارس
 ين الحماية واالدلار.الرئيسية لدما  تأمين السيارا  والتأمين الطبي والتأمين البحري والتأمين الى الممتلكا  والتأمين ال ندسي والتأمين  د الحوادث وتأم

 
 س امدارة الى توزيع الفائ  من امليا  التأمين الى النحو هدنا  وللا في غ ون ستة هش ر من تاريا نشر القوائم المالية السنوية في ك وبموجب الثئحة، يوافق مجل

 اام:
مرة، ويحتفظ حاملو ٪ من الفائ  من امليا  التأمين اللي يشم  هي فائ  من األنشطة االستالمارية ألموا  حاملي الوالائق المستال90يحص  مساممو الشركة الى  •

 ٪.10الوالائق بالنسبة المتبقية البالاة 
 يتم تحوي  هي اجز ناتج ان امليا  التأمين بالكام  إلى امليا  المساممين.   •
 

ألموا  الى امليا  التأمين تمتلا و تحتفظ الشركة ومسامموما في ا دت م بكافة الموجودا  الصافية اللاصة بك  من امليا  التأمين وامليا  المساممين. ويتم توزيع ا
 اند الحاجة.  

 
 ديسمبر. 31يناير وتنت ي في  1تبده السنة المالية للشركة من 

 
واألاما  المتعلقة ب ا  ECبعد امستحوال الى المحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي للتأمين  2009يناير  1بده  الشركة ممارسة هاما  التأمين التعاوني إاتبارا  من 

 موجودات ا ومطلوبات ا.و
 

 ).5ي اح امس م جديد لثستحوال الى شركة األملي التكاف  ) 23,852,462ان طريق إصدار  638,525إلى  400,000لث  الفترة زاد رهس الما  من 
 

 ).5ي اح امحيد األرقام وفق ا لللا )  وتم توادمنبعد ام تينفظالمح دمجللفترة من لث   تم إاداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
 

 ال زال  امجراءا  الثزمة لتحديث المستندا  النظامية قيد التنفيل.
 
 
 بيان االلتزام  -2
 

لالتقارير المالية  34 رقم الدولي المحاسبةر وفقا  لمعيا  2022 سبتمبر 30هش ر المنت ية في  التسعةو  الالثالة لفترتيتم إاداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 
 كما مو معتمد في المملكة العربية السعودية وغيرما من المعايير وامصدارا  الصادرة ان ال يئة السعودية األوليةل الصادر ان مجلس معايير المحاسبة الدولية،

   .المحاسبين للمراجعين و
 

ير المراجعة ال تت من كافة المعلوما  وامفصاحا  المطلوبة في القوائم المالية السنوية، للا، يجب قراءة مل  القوائم وننو  إلى هن مل  القوائم األولية المالية الموجزة غ
 .2021ديسمبر  31بجانب القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة كما في و للسنة المالية المنت ية بتاريا 

 
 
 السياسات المحاسبية الهامةفي  التغيرات - 3
 

مع تلا المستلدمة في إاداد  2022 سبتمبر 30لمالية األولية الموجزة للفترة المنت ية في تتفق السياسا  المحاسبية وسياسة إدارة الملاطر المستلدمة في إاداد القوائم ا
 . 2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنت ية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 

 أسس اإلعداد أ(
 

مع تلا المستلدمة في إاداد القوائم المالية السنوية للسنة المنت ية القوائم المالية األولية الموجزة تتفق السياسا  والتقديرا  واالفترا ا  المحاسبية المستلدمة في إاداد 
 حتى تاريله. 2022، لم ت ف هو تعد  الشركة السياسا  هو المعايير المحاسبية لث   2021ديسمبر  31في 

 

المحاسبي. يتم إتباع مبده التكلفة التاريلية بإستالناء االستالمارا  المتاحة للبيع الى هساس مبده االستمرارية باستلدام هساس االستحقاا  األولية الموجزة هاد  القوائم المالية
 .التي يتم قياس ا بالقيمة العادلة 

 

الى المبالغ المالبتة ويكون مناا نية وتقييد صافي القيمة فقط اندما يكون مناا حق قانوني واجب النفال لتطبيق تلا المقابلة  يتم مقابلة الموجودا  والمطلوبا  المالية
لث  معيار  هو يسمح به من للتسوية الى األساس الصافي هو إالبا  الموجودا  وتسوية المطلوبا  في نفس الوق . ال تتم مقابلة اميرادا  والمصاريف ما لم يُطلب للا

 محاسبي هو تفسير كما مو مفصح انه بشك  محدد في السياسا  المحاسبية.
 

للاتين العربية واالنجليزية و إلا ار  القوائم المالية باللاير السعودي، اللي يعتبر العملة الرئيسية للشركة. كما يتم استلرا  جميع المبالغ من سجث  محاسبية آلية با يتم
  يتم تقريب ا الى هقرب هلف لاير سعودي وفقا  لمبده التقريب المعياري. لم يلكر لثف للا

 

ا. يتم تسجي  نص اليه اللوائح، تحتفظ الشركة بسجث  محاسبية منفصلة لك  من امليا  التأمين وامليا  المساممين وتعر  المعلوما  المالية وفق ا لللوفق ا لما ت
ريف العائدة بو وح إلى هي نشاط في الحسابا  اللاصة بللا النشاط. تحدد امدارة هساس توزيع مصاريف العمليا  الموجودا  والمطلوبا  واميرادا  والمصا
 المشتركة ويتم ااتماد  من قب  مجلس امدارة.

 

رصدة والمعامث  اللاصة بعمليا  التأمين وجمع ا مع تلا الى مستوى الشركة وفق ا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج األ األولية الموجزة القوائم الماليةاند إاداد 
إن  كما يتم حلف األرصدة والمعامث  المتداللة وكللا األرباح هو اللسائر غير المحققة والمتداللة، إن وجد ، بالكام  هالناء املية الدمج. اللاصة بعمليا  المساممين.

 يا  المساممين موحدة بالنسبة للمعامث  واألحداث الممااللة في ظ  ظروف ممااللة.  السياسا  المحاسبية المطبقة لعمليا  التأمين وامل
 

من القوائم  24للمركز المالي والدل  والدل  الشام  والتدفقا  النقدية لعمليا  التأمين وامليا  المساممين المعرو ة في امي اح  األولية الموجزة القوائم الماليةإن 
إ افية من هج  االمتالا  لثئحة التي تتطلب الفص  الوا ح بين موجودا  ومطلوبا  وإيرادا  ومصاريف امليا  التأمين وامليا   لوما  ماليةالمالية تم تقديم ا كمع

 لة لا  الصلة للعمليا . لشامالمساممين. وبناء الى للا، فإن القوائم المشار إلي ا هاث  تعكس الموجودا  والمطلوبا  واميرادا  والمصاريف واألرباح هو اللسائر ا
 

مرن القروائم  24ي راح القوائم األولية الموجزة للمركرز المرالي والردل  والردل  الشرام  والتردفقا  النقديرة لعمليرا  الترأمين وامليرا  المسراممين المعرو رة فري امواليه، فإن 
 لشاملة للعمليا  لا  الصلة.اسب هو اللسائر اوالدل  والمصروفا  والمك والمطلوبا  الموجودا ، تعكس  المالية

 
  لا  الصلة حو  القوائم المالية ويمال  إدرا  معلوما  منفصلة لعمليا  التأمين في القوائم للمركز المالي والدل  والدل  الشام  والتدفقا  النقدية وكللا بع  امي احا

 ية للتقارير المالية.  المعايير الدولمعلوما  إ افية تكميلية وفقا  لما تنص اليه الثئحة و ليس
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ب(
 

من امدارة و ع هحكام وتقديرا  وافترا ا  تنالر في تطبيق السياسا  المحاسبية ومبالغ الموجودا  والمطلوبا  المسجلة في  األولية الموجزة القوائم الماليةيتطلب إاداد 
 صصا  والتايرا  في القيمة العادلة الناتجة ان للا ومبالغ الدل  والمصاريف المسجلة.تاريا ك  تقرير، وكللا المل

 
ألحداث بشك  مستمر، فإن ا بالرغم من هن تلا األحكام و التقديرا  تستند إلى هف   ما توفر للشركة من معرفة حو  األحداث والمعامث  الحالية و التي تقيم و تحدث

 ائج يترتب الي ا إدلا  تعديث  جومرية الى المبالغ في التقرير.المستقبلية قد تندي إلى نت
 

، فإن األحكام ال امة التي هبدت ا امدارة اند تطبيق السياسا  المحاسبية للمجمواة والمصادر الرئيسية للتقديرا  غير  األولية الموجزة القوائم الماليةوفي سبي  إاداد مل  
 . 2021ديسمبر  31الملاطر كان  نفس تلا المطبقة في القوائم المالية السنوية للسنة المنت ية في المنكدة بما في للا سياسا  ادارة 

 
 ى المبالغ المالبتة في القوائم المالية.األحكام و التقديرا  التالية ل ا التأالير األكبر ال

 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

تمان ممااللة لتحري مدى تقيم الشركة اللمم المدينة التي تعتبر مامة بحد لات ا واللمم المدينة المدرجة  من مجمواة من الموجودا  المالية لا  لصائص ملاطر ائ
لتي تل ع للتقييم بشكٍ  فردي لتحري االنلفا  في قيمت ا والتي تم هو ال يزا  إالبا  لسارة انلفا  قيمت ا جاريا ، ال يتم إدراج ا االنلفا  في قيمت ا. إن اللمم المدينة ا

ا ما يد  الى ا كان منافي التقييم الشام  النلفا  القيمة. وملا التقييم يتطلب إصدار هحكام. وفي سبي  الوصو  إلى مل  األحكام، تقرر الشركة بشك  مو واي إل
الة المستحقا  السابقة احتمالية هنه سيكون من الصعب تحصي  ك  المبالغ المستحقة حسب شروط التعاقد األصلية و تقيم لصائص ملاطر االئتمان آللة في اماتبار ح

 والتي تعتبر منشرا  الى القدرة الى دفع جميع المبالغ المستحقة وفقا  للشروط التعاقدية.
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  قود التأمينمطلوبات ع
ئية المتوقعة للمطالبا  المتكبدة وغير المبلغ بالنسبة لعقود التأمين، يجب و ع تقديرا  لك  من التكلفة الن ائية المتوقعة للمطالبا  المبلغ ان ا في تاريا التقرير والتكلفة الن ا

 ان ا في تاريا التقرير.
 

را  زمنية طويلة. وفي بع  والائق التأمين، قد تشك  المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا جزءا  جومريا  من قد يستارا التأكد من التكاليف الن ائية للمطالبا  فت
المطالبا  المبلغ ان ا والمطالبا  المتكبدة و غير المبلغ ان ا مو إستلدام المطلوبا . ومن الجدير باللكر هن األسلوب األساسي اللي إاتمدته الشركة في تقدير تكلفة 

 نشرا  تسوية المطالبا  السابقة للتنبن بالتوج ا  المستقبلية لتسوية المطالبا .م
 

لبا .  واادة ما يتم التعام  مع المطالبا  الكبيرة يتم تحلي  تاريا تطور المطالبا  حسب سنة االكتتاب، سنة الحادث، و هي ا  حسب قطااا  األاما  ال امة وهنواع المطا
يه تياط ل ا حسب القيمة االسمية لتقديرا  لبراء تسوية اللسائر هو ان طريق إاداد توقعا  منفصلة بشأن ا لبيان ما مو متوقع هنه ستنو  إلبشك  منفص ، سواء  بامح

 المطالبة في المستقب .
 

بدال  من للا، تُستلدم االفترا ا  التي تنطوي   ا  صريحة بشأن نسب ت لم المطالبا  المستقبلية هو نسب اللسارة للمطالبا . وفي هغلب الحاال ، ال يتم و ع إفترا
تطبيق المنشرا  السابقة في المستقب ،  الي ا البيانا  التاريلية لتطور المطالبا  والتي تستند التوقعا  إلي ا. تتم االستعانة بأحكام نواية إ افية لتقدير مدى إمكانية ادم

رة هو التايرا  اللارجية هو هي اوام  هلرى مال  مي  الجم ور لتقديم المطالبا  والظروف امقتصادية ومستوى )الى سبي  المالا ، اكس الوقائع المنفردة غير المتكر
وإجراءا  التعام  مع ت لم المطالبا  والقرارا  والتشريعا  الق ائية، بام افة إلى اوام  داللية مال  المزيج المكون للمحفظة وهحكام وشروط والائق التأمين 

 ير المنكدة المتعلقة بللا.من هج  تحديد التكلفة الن ائية التقديرية للمطالبا  التي تعر  النتيجة المرجحة من بين ادة نتائج محتملة، مع مراااة جميع العوام  غالمطالبا ) 
 

   الشركة.لشركة بإستلدام ادة هساليب فنية لتقديم تقييم مستق  و مراجعة دقيقة لتقديرابام افة إلى للا يقوم إكتواريو ا
 

 تل ع تقديرا  المطالبا  السابقة لمراجعة و إاادة تقييم مستمرة مع تطور المطالبا .
 

مل  المطالبا  بالكام  في غ ون اام واحد من تاريا االبثغ. يتم ال يتم لصم مطلوبا  اقود التأمين ان القيمة الزمنية للنقود حيث يتوقع بشك  كبير هن يتم دفع جميع 
 المطلوبا  اند انت اء املتزام بدفع المطالبة هو الوفاء به هو إلاائه. إلااء إالبا 

 
 انخفاض قيم األدوات المالية

في سبي  الوصو  إلى مل  األحكام،  تنلف  قيمة األدوا  المالية اندما يتقرر وجود انحدار كبير هو مطو  في القيمة العادلة نسبة إلى تكلفت ا. وملا يتطلب إصدار هحكام. و
 تم النظر في تقلب السعر الطبيعي للس م، الو ع المالي للمستالمر به شامث التدفقا  المالية و القطاع و حالته التقنية و تطور .ي

 
 العمليات الموسمية ج(
 

 نالر الى امليا  التأمين في الشركة.ال توجد تايرا  موسمية قد ت
 
 التقارير القطاعية  د(
 

بحيث يشترا في تقديم منتجا  هو لدما  معينة )قطاع هاما ) هو تقديم منتجا  هو لدما  في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جارافي) الشركة يعتبر القطاع جزء  هساسيا  من 
 ويل ع لملاطر واوائد تلتلف ان نظيرت ا في القطااا  األلرى.

 
إلى المسنو  الرئيسي ان اتلال القرارا  التشايلية. يعد مجلس امدارة المسنو   لدالليةيتم رفع التقارير ان القطااا  التشايلية الى نحو يتفق مع آلية رفع التقارير ا

 الرئيسي ان اتلال القرارا  التشايلية وكللا ان توزيع الموارد وتقييم هداء القطااا  التشايلية.
 

 األعمال  دمج -5
 

م) وللا 11/04/2021)الموافق  ـم29/08/1442ي للتكاف  )لشركة األملي للتكاف ل) بتاريا لكرة تفامم غير ملزمة )لملكرة التفاممل) مع شركة األملشركة مال وقع 
بتفاصي   النقاشا  المتعلقةلو  في كتوارية والداأل القانونية و الشركتان ببدء املية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية و قام  ندما  الشركتين. وإلتقييم جدوى 

 .ندما  المقترحة ائية والملزمة لعملية اماألحكام والشروط الن
 

للحصو  الى جميع األس م التي يمتلك ا  )، مع شركة األملي للتكاف 1442حجة لو ال 2)الموافق  2021يوليو  12 بتارياتفاقية ملزمة إان توقيع بعد للا هالن  الشركة 

ملا التباد  ان طريق زيادة رهس ما  الشركة من لث  إصدار هس م  يُنفل نقدية،  تبادال  ةون هيركة األملي للتكاف  من لث  تقديم ار  لتباد  األس م دش حملة هس م

م 2021هكتوبر  29بتاريا  فاقيةالى إتمام االتالبنا المركزي السعودي  ادم ممانعةتم الحصو  الى  في شركة األملي للتكاف . حملة األس ماادية جديدة لجميع 

 مـ).1443ربيع األو   23)الموافق

 

ندما  المقترح للشركة ) الى اممـ1443جمادى األولى  05)الموافق  2021ديسمبر  09عادية المنعقد بتاريا الوافق المساممون في اجتماع الجمعية العمومية غير 
 2015نوفمبر  10بتاريا  )3)م/الملكي رقم من قانون الشركا  الصادر بموجب المرسوم  193و 192و 191ندما  بموجب المادة اماألملي للتكاف ، ليسري  وشركة

ا  1.43114769137705، من لث  إصدار مـ)1437محرم  28)الموافق  ا جديد   ندما تفاقية امإ شروط األملي للتكاف ، وللا وفق شركةفي الشركة لك  س م في س م 
 .وهحكام ا

 
ندما  المتفق ) بعد استيفاء شروط اممـ1443جمادى الالاني  09)الموافق  2022يناير  12يا في الشركة بتار األملي للتكاف  شركة ندما إ سريانهالن  الشركة ان 

انت اء فترة ااترا   بما في للااالندما ،  فيما يلصالشركة التي هصدرت ا العر   تعميم المساممين وواليقةالملكورة في  ندما  وتفاقية امإالي ا بين الشركتين في 
 .638,525إلى  400,000زيادة في رهس الما  المدفوع من  ان االندما  هسفر ا  معلقة هو متنازع في ا. الدائنين بدون هي ااترا
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 ال زال  امجراءا  الثزمة لتحديث المستندا  النظامية قيد التنفيل.
 

دمج األاما  لالمعيارل مع كون الشركة مي المستحول وشركة  - 3ستحوال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ستلدام طريقة امإتم  المحاسبة ان االندما  ب
للموجودا  المقتناة والمطلوبا  المفتر ة  امحتياطيةاألملي للتكاف  مي الشركة التي تم استحوالما. وقد قام  الشركة بحساب املية االستحوال الى هساس القيم العادلة 

وتأاليرما الى الش رة وصافي الموجودا   امحتياطيةسيتم امنت اء من تعدي  القيم  ل.االستحوالدولي للتقارير المالية لتاريا لما يقت يه المعيار ال م2022يناير  12كما في 
 .عيارماالستحوال الى النحو اللي يسمح به الفي غ ون االني اشر ش  را من تاريا المقتناة للشركة 

 
 مقابل الشراء

 
 .س م جديد لمساممي شركة األملي للتكاف  23,852,462واللي يتكون من إصدار  594,404تم تحديد مقاب  الشراء بمبلغ 

 
لاير سعودي للس م الواحد في تداو  بتاريا آلر  24.92العادية البالاة لألس م الجديدة المصدرة للشركة الى هساس سعر السوا اللتامي  لألس متم تحديد القيمة العادلة 

لم تكن جومرية. ونتيجة لللا، كان  مناا زيادة في رهس الما  األس م إصدار بمباشرة  المرتبطةصدار امم. تكاليف 2022يناير  12في  األستحوالتداو  قب  تاريا 
 .الى التوالي 355,879و  238,525س م بمبلغ لألإصدار  واثوة

 
 الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات المفترضة

 
 م2022يناير  12ة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في يلخص الجدول التالي القيمة العادل

 
 المبلغ 

  الموجودات
  

 63,476 نقد وما في حكمه
 31,571 بالصافي -لغ مستحقة من معيدي التأمين هقساط ومبا

 1,384 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة
 57,801 لبا  تح  التسويةحصة معيدي التأمين من إجمالي المطا

 25,751 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 676,132 إستالمارا  مرتبطة بالوحدا   

 270,688 إستالمارا 
 13,417 اريف مدفواة مقدما  وموجودا  هلرىمص

 3,354 بالصافي -ممتلكا  ومعدا  
 830 بالصافي -موجودا  غير ملموسة 

 16,667 وديعة نظامية
 2,295 دل  مستحق من وديعة نظامية

 1,163,366 مجموع الموجودات

  
 
 

  المطلوبات
  

 29,813 مصاريف مستحقة ومطلوبا  هلرى
 37,289 هرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 2,085 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 83,972 إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 32,718 إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ ان ا
 691,338   إستالمارا  مرتبطة بالوحدا 

 436 االحتياطي الفني لعمليا  التأمين
 229 مبالغ مستحقة إلى هطراف لا  اثقة

 446 لمم دائنة
 2,779 ملصص  ريبة االستقطاع

 3,462 مكافآ  ن اية اللدمة
 22,570 ى حاملي الوالائقتوزيع فائ  مستحق الدفع إل

 11,928 الزكاة
 2,295 إيرادا  اموال  مستحقة الدفع إلى البنا المركزي السعودي

 921,360 مجموع المطلوبات
  

 
 242,006 صافي موجودا  شركة األملي للتكاف  كما في تاريا االقتناء

 352,398 الش رة كما في تاريا األقتناء

 594,404 مقابل الشراء 
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 النقد وما في حكمه  -6

 
 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

  

  مراجعة  
 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30 

   

   عمليات التأمين
   

 50,146 54,655 هرصدة لدى البنوا ونقد في الصندوا
 180,916 0 هش ر من تاريا االستحوال 3ودائع تستحق لث  

 231,062 54,655 المجموع
   

 
 

   عمليات المساهمين
   

 326 466 هرصدة لدى البنوا ونقد في الصندوا
 134,167 0 هش ر من تاريا االستحوال 3ودائع تستحق لث  

 134,493 664 المجموع
   

 
 

   األرصدة المجمعة
   

 50,472 55,319 ونقد في الصندوا هرصدة لدى البنوا
 315,083 0 من تاريا االستحوال هش ر 3ودائع تستحق لث  

 365,555 55,319 المجموع
   

 
من جية التصنيف ستاندرد آند  تودع جميع األرصدة والودائع البنكية في البنوا المحلية لا  التصنيف االئتماني السليم المعتمدة من قب  البنا المركزي السعودي بموجب

 ).%2.81:  2021 ديسمبر 31) 2022 سبتمبر 30 كما في سنويا % 2.66عد  ممودي. تحص  امولة الى الودائع ب بورز و
 
 

 لنظاميةالوديعة ا -7
 

) في حساب وديعة لدى البنا السعودي 40,000: 2021ديسمبر  31) 63,852تحتفظ الشركة بوديعة قيمت ا  ،من البنا المركزي السعودي إمتالاال  لثئحة نظام التأمين
لتلبية متطلبا  البنا المركزي السعودي نتيجة مصدار هس م إ افية. )إي اح  63,852الى  40,000ة الشركة زاد  الوديعة النظامية من لث  الفتر ساب. –البريطاني 

 ، كما هن الشركة ال تحص  الى هي اموال  من مل  الوديعة. ال يمكن سحب مل  الوديعة دون موافقة البنا المركزي السعودي) 14
 

) وقد تم امفصاح ان ا بوصف ا لدل  مستحق من وديعة نظاميةل 3,134: 2021ديسمبر  31) 6,227 2022 سبتمبر 30في  كما حقة الى الوديعةتبلغ الفائدة المست
 ل.السعودي المركزي البنا بوصف ا لإيرادا  اموال  مستحقة الدفع إلىوالعمولة المناظرة الواردة في االلتزاما  
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 بالصافي -ن معيدي التأمين أقساط ومبالغ مستحقة م  -8
 

 تتكون اللمم المدينة من المبالغ المستحقة من الج ا  التالية:
  مراجعة  
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

   ذات عالقة أطراف ليست
   

 40,954 47,578 حاملو والائق التأمين
 85,658 65,124 وسطاء ووكثء

 36,486 019,72 لمم مدينة من معيدي التأمين

 163,098 132,422 إجمالي -هقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 )13,633) )9,335) ملصص لمم مدينة مشكوا في تحصيل ا

 149,465 123,087 بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
   

 

   أطراف ذات العالقة
   

 13,554 62,026 حاملو والائق التأمين
 )605) )8,615) مشكوا في تحصيل ا لمم مدينة ملصص

 12,949 53,411 بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
   

 
 
 إستثمارات مرتبطة بالوحدات   -9
 

 عمليات التأمين 
 

 العربية المملكة في ومقرما ملي كابيتا األ من وتدار األمريكي بالدوالر مقومة االستالمار صناديق في وحدا  من بالوحدا  المرتبطة االستالمارا  تتكون
 . السعودية

 

  مراجعة  
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

   استثمارات محتفظ بها لتغطية االلتزامات المرتبطة بالوحدات :
   

 0 295,162 صندوا األملي متعدد األصو  المتحفظ
 0 155,668 صندوا األملي متعدد األصو  المتوازن

 0 121,902 وا األملي متعدد األصو  للنموصند

 0 572,732 المجموع
   

 
 
  مراجعة  
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

   :حركة إستثمارات مرتبطة بالوحدات خالل الفترة كما يلي
   

   

 0 0 الرصيد في بداية الفترة 
 0 676,132 األاما اندما   لث مستحول الي ا من 

 0 )48,669) إستردادا  لث  الفترة
 0 )54,731) التاير في القيمة العادلة لث  الفترة 

 0 572,732 الرصيد في نهاية الفترة 
   

 
 

 اإلحتياطيات المحتفظ بها و القيمة العادلة
 

 .2 للقيمة العادلة من المستوى من التسلس  ال رمي  ا يتم تصنيف جميع االستالمارا  المرتبطة بالوحد
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 االستثمارات    -10
 

 يتم تصنيف امستالمارا  كما يلي:
 

  مراجعة  
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

   عمليات التأمين
 0 0 القيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

   

   عمليات المساهمين
 0 269,430 القيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

 325,638 339,079 متاحة للبيع

 325,638 608,509 مجموع االستثمارات
   

 
 عمليات التأمين1-10

 

  مراجعة  

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
   

 0 0 الرصيد في بداية الفترة
 0 21,891 ج األاما إستحول الي ا من لث  دم

 0 0 مشتريا 
 0 )21,891) إستبعادا 

 0 0 هرباح غي متحققة لث  الفترة

 0 0 الرصيد في نهاية الفترة
   

 
 عمليات المساهمين 2-10
 

  مراجعة  

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
   

 0 0 لرصيد في بداية الفترةا
 0 248,798 إستحول الي ا من لث  دمج األاما 

 0 16,667 مشتريا 
 0 0 إستبعادا 
 0 965,3 متحققة لث  الفترة رهرباح غي

 0 430,269 الرصيد في نهاية الفترة
   

 
 

  مراجعة  

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 المتاحة للبيع الحركة في اإلستثمارات
   

 248,981 324,648 إستالمارا  بالتكلفة
 )2,426) 990 هرباح / )لسائر) غير متحققة متراكمة

 246,555 325,638 موع الرصيد في بداية الفترةجم
   

 215,000 534,54 مشتريا  بالتكلفة
 )139,333) )250,34) إستبعادا  بالتكلفة

 75,667 284,11 صافي التغير بالتكلفة
   

 16,596 6,447 افي التاير في القيمة العادلة لإلستالمارا ص
 )13,180) )4,290) صافي المبالغ المتحققة و المحولة لقائمة الدل 

 3,416 2,157 صافي التغير في األرباح غير المحققة في القيمة العادلة لإلستثمارات

   
 324,648 932,533 إستالمارا  بالتكلفة

 990 3,147 اكمةهرباح غير متحققة متر

 325,638 339,079 الفترة نهايةموع الرصيد في جم
   

 أرباح محققة و
 أشهر إلى لفترة الثالثة محولة لقائمة الدخل

 2022 سبتمبر 30

 للفترة منذ بداية السنة وحتى

 2022 سبتمبر 30

 أشهر إلى لفترة الثالثة

 2021 سبتمبر 30

 للفترة منذ بداية السنة وحتى

 2021 سبتمبر 30

 مراجعة

 للفترة منذ بداية السنة وحتى

 2021ديسمبر  31
      

 152,513 142,954 38,015 47,540 1,083 اوائد من استالمارا  مبيعة
 )139,333) )133,250) )36,083) )43,250) )1,083) تكاليف استالمارا  مبيعة

 13,180 9,704 1,932 4,290 0 أرباح محققة
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 عادلة لألدوات الماليةالقيمة ال 3-10
 

 تحديد القيمة العادلة
ية ولدي م الرغبة في للا في تمال  القيمة العادلة السعر اللي سوف يتم استثمه من بيع هص  هو دفعه لتحوي  التزام في معاملة نظامية بين مشاركين في السوا لوي درا

 تاريا القياس.
 

أة قادرة الى االستمرار كمنشأة ااملة بدون وجود هي نية هو  رورة لتصفيت ا هو تقليص حجم امليات ا بشك  جومري هو يُستمد تعريف القيمة العادلة من فر ية هن المنش
 إتمام معامثت ا بناء  الى شروط غير مرغوبة ومن فر ية هن المعاملة يتم تنفيلما إما:

 في سوا هساسية متاحة للموجودا  هو المطلوبا . -
 رى المتاحة للموجودا  هو المطلوبا  في حا  ادم وجود سوا هساسية.في هف   األسواا األل -
 

ا  المالية الملف ة يإستلدام سعر امولة تقاس القيمة العادلة لألدوا  المالية الى سعر السوا المدر  المتاح.  تقدر القيمة العادلة للبنود التي تت من امولة بناء الى التدفق
 طر ممااللة.يتماشى مع هدوا  لا  شروط و ملا

 
يد للا يتم إستلدام ادة تقنيا  هلرى و إلا لم يتواجد سوا نشط لألدوا  المالية تقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألدوا  مالية شبي ة، و إلا لم يستطع تحد

 إلا لم تتواجد يتم اماتماد الى األحكام لتقدير القيم. للتقييم. يتم استلدام افترا ا  مبنية الى بيانا  قابلة للمثحظة في السوا حين توافرما و
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستلدم الشركة التسلس  ال رمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوا  المالية وامفصاح ان ا:

 
 ة الوصو  إلي ا في تاريا القياس.هسعار متداولة في هسواا مالية نشطة ألدوا  مشاب ة هو ممااللة يمكن للمنشأ : 1المستوى 
للمثحظة في هسعار متداولة في هسواا مالية نشطة لموجودا  ومطلوبا  ممااللة هو طرا تقييم هلرى يتم تحديد كافة مدلثت ا ال امة وفق بيانا  قابلة  : 2المستوى 

 السوا.
 ة للمثحظة في السوا.طرا تقييم ال تستند هي من مدلثت ا ال امة الى بيانا  قابل : 3المستوى 

 
 . القوائم المالية األولية الموجزةإن القيم العادلة لألدوا  المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ال تلتلف بشك  كبير ان قيم ا الدفترية المدرجة في 

 
 القيم الدفترية و القيمة العادلة

دا  والمطلوبا  المالية، بما في للا مستويات ا في التسلس  ال رمي للقيمة العادلة بالنسبة لألدوا  المالية المقاسة يو ح الجدو  التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجو
مال  تقريبا  معقوال  للقيمة ان  القيمة الدفترية تبالقيمة العادلة.  وال يشتم  الجدو  الى معلوما  القيمة العادلة للموجودا  والمطلوبا  المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إلا ك

 العادلة.

 
 القيمة الدفترية 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

 339,079 1,923 324,436 012,72 متاحة للبيع
 269,430 0 249,874 19,556  القيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

 608,509 1,923 574,310 32,276 2022 سبتمبر 30المجموع 
     

 
 

 325,638 1,923 311,013 12,702 متاحة للبيع

 0 0 0 0  القيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

 325,638 1,923 311,013 12,702 مراجعة - 2021ديسمبر  31المجموع 
     

 

 ).ال يوجد : 2021ديسمبر  31) 2022 سبتمبر 30 في هش ر المنت ية التسعةفترة بين المستويا  لث   هو إاادة تصنيف لم يكن مناا هي تحويث 
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 الحركة في األقساط غير المكتسبة -11
 

    

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
    

     2022 سبتمبر 30 لفترة الثالثة أشهر إلى
    

 210,901 )79,567) 290,468 الرصيد في بداية الفترة

 0 0 0 مستحول الي ا من لث  اندما  األاما 
 159,164 )62,703) 221,867 هقساط مكتتبة لث  الفترة
 )172,541) 89,219 )261,760) هقساط مكتسبة لث  الفترة

 197,524 (53,051) 250,575 الرصيد في نهاية الفترة
 (13,377) 26,516 (39,893) التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
    

    2022 تمبرسب 30للفترة منذ بداية السنة و حتى 
    

 148,537 )41,373) 189,910 الرصيد في بداية السنة
 701 )1,384) 2,085 مستحول الي ا من لث  اندما  األاما 

 539,499 )755,267) 254,807 هقساط مكتتبة لث  الفترة
 )213,491) 257,461 )674,748) هقساط مكتسبة لث  الفترة

 197,524 (051,53) 755,250 الرصيد في نهاية الفترة
 48,286 (294,10) 580,58 التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
    

     2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر إلى 
    

 154,758 )95,029) 249,787 الرصيد في بداية الفترة
 77,842 )17,782) 95,624 هقساط مكتتبة لث  الفترة
 )94,980) 46,394 )141,374) رةهقساط مكتسبة لث  الفت

 137,620 (66,417) 204,037 الرصيد في نهاية الفترة
 (17,138) 28,612 (45,750) التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
    

    2021 سبتمبر 30للفترة منذ بداية السنة و حتى 
    

 118,921 )71,532) 190,453 الرصيد في بداية السنة
 278,809 )146,159) 424,968 كتتبة لث  الفترةهقساط م

 )260,110) 151,274 )411,384) هقساط مكتسبة لث  الفترة

 137,620 (66,417) 204,037 الرصيد في نهاية الفترة
 18,699 5,115 13,584 التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
 

    

    مراجعة -2021ديسمبر  31للفترة منذ بداية السنة وحتى 
    

 118,921 )71,532) 190,453 الرصيد في بداية السنة
 390,810 )167,356) 558,166 هقساط مكتتبة لث  السنة
 )361,194) 197,515 )558,709) هقساط مكتسبة لث  السنة

 148,537 (41,373) 189,910 الرصيد في نهاية السنة
 29,616 0,1593 (543) التغيّر في األقساط غير المكتسبة

    

 
 

 الفنية صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات -12
 

 مراجعة   
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30  

    

 87,531 232,169  إجمالي مطالبا  تح  التسوية
 160,342 210,377  إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ ان ا

 11,250 10,950  احتياطي اجز األقساط
 0 567,076  االحتياطي الفني لعمليا  التأمين 

 6,700 9,076  احتياطيا  فنية هلرى

 265,823 1,029,648  إجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 )57,553) )153,030)  ناقصا  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 )41,599) )64,829)  لمطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان اناقصا  حصة معيدي التأمين من إجمالي ا

 166,671 811,789  بالصافي –المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل -13
 

 ة.   ملصص للزكاة و ريبة الدل  وفقا  لألنظمة المعمو  ب ا حاليا  في المملكة العربية السعودي تم إحتساب
 

لصصا  و بنود هلرى وفقا ألنظمة نشأ  الفروا المنقتة و الدائمة بين النتائج المالية والنتائج اللا عة لل ريبة المعدلة بصورة هساسية نتيجة لتعديث  االست ثا، الم
 لصص ل ا. ريبة الدل . ال تشك  ال ريبة المنجلة الناشئة ان مل  االلتثفا  قيمة جومرية و لللا لم يتم و ع م

 
لربح المعد . تل ع حصة تُحسب الزكاة الى هساس الحصة المعدلة من حقوا المساممين السعوديين والتي تل ع لمبده الحد األدنى المساوي للحصة المتعلقة من صافي ا

 المساممين األجانب ل ريبة الدل  المحسوبة الى هساس الحصة المتعلقة من صافي الربح المعد .
 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   النسب الخاضعة للزكاة و ضريبة الدخل

 ٪94 ٪97 نسبة المساممين اللا عين للزكاة
 ٪6 ٪3 نسبة المساممين اللا عين ل ريبة الدل 

 
 

    التغير في حساب الزكاة

 2022سبتمبر  30

 مراجعة

 2021ديسمبر  31

 36,483 39,216   في بداية الفترةالرصيد 
 0 11,928   ي ا من لث  اندما  األاما مستحول ال

 9,713 13,874   المجنب
 )6,980) )17,741)   المدفوع

 39,216 47,277   نهاية الفترةالرصيد في 
     

 
 

  
    التغير في حساب ضريبة الدخل

 2022سبتمبر  30

 مراجعة

 2021ديسمبر  31

 1,752 1,500   في بداية الفترةالرصيد 
 741 261   المجنب
 )993) )820)   المدفوع

 1,500 941   نهاية الفترةالرصيد في 
     

 
 
 

 وضع الربوطات الزكوية والضريبية
 

 31و حتى  2009ديسمبر  31و ان السنوا  المالية المنت ية في  2008ديسمبر  31قدم  الشركة إقرارات ا الزكوية وال ريبية ان الفترة منل بداية التأسيس و حتى 
 . 2021ديسمبر 

 

وتم دفع إلتزاما  الزكاة و ريبة ة الزكاة وال ريبة والجمارا ميئوتم امنت اء من ا مع  2014ديسمبر  31تم  التسوية الى امقرارا  المقدمة التي تاطي الفترا  إلى 
 الدل  الناتجة ان ا بالكام . في إنتظار التسوية الن ائية للربوطا  الزكوية وال ريبية للسنوا  المتبقية. 

 

 رأس المال -14
 

 .حملة االس مالموافقا  المطلوبة من الج ا  المعنية وبعد للا موافقة  مجلس امدارة زيادة رهس ما  الشركة ومل  الزيادة مشروطة بتلقي قرر، 2021يناير  12في 
 

 س م 40,000,000إلى  30,000,000ان طريق منح حصة واحدة لك  الثالة هس م لزيادة ادد األس م من  400,000إلى  300,000زيادة رهس ما  الشركة من  قرار

 من االحتياطي النظامي. 20,000من األرباح المحتجزة و  80,000س م ان طريق رسملة  100,000مع رهس الما  ام افي 

 
الى التوالي، تم الحصو  الى موافقة حملة االس م  في  2021مايو  06و  2021هبري   8وميئة السوا المالية بتاريا  تم الحصو  الى موافقة البنا المركزي السعودي

 .35إجمالي تكاليف المعامث  المتعلقة بإصدار هس م  المنحة بلغ .2021يونيو  10صدر  هس م المنحة في و 2021يونيو  09اجتماع الجمعية العامة اللي اقد بتاريا 
 

بار   الى زيادة رهس ما  الشركة مـ)1443جمادى األولى  05)الموافق  2021ديسمبر  09وافق المساممون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريا 
جمادى الالاني  09)الموافق  2022يناير  12هالن  الشركة ان سريان إندما  شركة األملي للتكاف  في الشركة بتاريا  .شركة األملي التكاف جميع هس م  الى امستحوال

عر  التي هصدرت ا الشركة فيما يلص مـ) بعد استيفاء شروط امندما  المتفق الي ا بين الشركتين في إتفاقية امندما  و الملكورة في تعميم المساممين وواليقة ال1443
إلى  400,000لمدفوع من االندما ، بما في للا انت اء فترة ااترا  الدائنين بدون هي ااترا ا  معلقة هو متنازع في ا. هسفر االندما  ان زيادة في رهس الما  ا

638,525. 
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 االحتياطي النظامي -15
 

٪ من صافي هرباح المساممين )كما مو معرف هدنا ) إلى امحتياطي النظامي في ن اية ك  سنة 20ة والنظام, يتم تحوي  ما نسبته إمتالاال  لنظام التأمين التعاوني و الثئح
 ٪ من رهس الما  المدفوع .100مالية حتى يص  رصيد  إلى 

 

 دل  وبدون هرباح امستالمارا  غير المحققة.اند إحتساب االحتياطي النظامي, يدر  صافي هرباح المساممين بعد ملصص رسوم الزكاة و  ريبة ال
 

 االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع و لكن يمكن تحويله إلى مساممة في رهس الما  لتموي  إصدار هس م مجانية.
 
 

 العائد للسهم الواحد -16
 

 لعدد األس م المصدرة لث  السنة. يتم حساب العائد للس م الواحد بقسمة صافي الربح )كما مو معرف هدنا ) الى المتوسط المرجح
 

 ققة.اند إحتساب العائد للس م الواحد, يدر  صافي هرباح المساممين بعد ملصص رسوم الزكاة و  ريبة الدل  وبدون هرباح امستالمارا  غير المح
 

وفق ا لللا. بلغ المتوسط  تقييم المفارنا  السابقةتم إاادة  و 2022ير ينا 12ندما  األاما  في إحتساب ربحية الس م الى هساس العدد المعد  لألس م بعد إصدار هس م إيتم 
 ).40,000,000: 2021 سبتمبر 30) 63,852,462 2022 سبتمبر 30في كما المرجح لعدد األس م المصدرة 

 
 نظرا  لعدم وجود هي تأاليرا  ملف ة, فإن العائد األساسي والعائد الملف  للس م الواحد مو نفسه.

 

 ارة رأس المالإد -17 
 

هج  دام هاما  الشركة  تتمال  همداف الشركة اند إدارة رهس الما  في االستفادة القصوى من ميك  وموارد رهس الما  و مان الحفاظ الى معدال  رهسمالية سليمة من
 وتحقيق العوائد القصوى للمساممين و حاملي الوالائق.

 

لموجودا  والمطلوبا  والملاطر بطريقة متناسقة وتقييم حاال  العجز بين مستويا  رهس الما  المسجلة والمطلوبة يت من من ج الشركة في إدارة رهس الما  إدارة ا
 بصفة منتظمة واتلال امجراءا  المناسبة للتأالير الى مركز رهس الما  بالشركة في  وء التايرا  في الظروف االقتصادية ولصائص الملاطر.

 

اللي تستلدمه الشركة مو هموا  المساممين.  من هج  الحفاظ الى ميك  رهس الما  هو تعديله, فقد تقوم الشركة بتعدي  مبالغ توزيعا   والمصدر الرئيسي لرهس الما 
 األرباح المدفواة إلى المساممين هو إصدار هس م جديدة.

 

ة لرهس الما  في هسواا العم  و تحقيق الحد األقصى من العوائد ألصحاب تدير إدارة الشركة رهس الما  ل مان استمراريت ا و التزام ا بمتطلبا  الج ا  الرقابي
 لقيمة العادلة لثستالمارا .المصلحة. يتكون رهس ما  الشركة من حقوا تابعة للمساممين و من ا رهس الما  المدفوع, الوديعة النظامية, األرباح المبقاة و احتياطي ا

 

 لمالية بناءا الى األالى من اآلتي:تنص الثئحة الى احتساب مامش المثءة ا

   تحتسب بعد التعدي  بعوام  القبو  –100,000بحد هدنى صافي موجودا 

 حساب مامش مثءة األقساط 

   حساب مامش مثءة المطالبا 
 

 
من المبالغ مجموا ا  2022 سبتمبر 30في موجزة األولية التلتزم الشركة بجميع إحتياجا  رهس الما  المفرو ة من اللار . يت ح رهس الما  في قائمة المركز المالي 

و   83,394هرباح مبقاة قيمت ا و  26,097وديعة نظامية قيمت ا و , 355,879 و اثوة إصدار مقدارما 638,525. يتكون من رهس ما  مدفوع و قيمته 1,104,282
و  488,713: 2021ديسمبر  31مجموع في  )2,760)مقدارما وي ا  ن اية اللدمة كتوارية في تعهو لسائر  3,147ستالمارا  و قيمت ا حتياطي القيمة العادلة لإلإ

و احتياطي لسارة القيمة العادلة من االستالمارا  و  64,386هرباح مبقاة و قيمت ا و  26,097وديعة نظامية و قيمت ا  400,000يتكون من رهس ما  مدفوع و قيمته 
 .)2,760) اية اللدمة كتوارية في تعوي ا  نهو لسائر  990قيمت ا 

 

 ويرى مجلس امدارة هن الشركة قد امتالل  بالكام  لجميع متطلبا  رهس الما  اللارجية لث  الفترة المالية المعنية.
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 المعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة   -18
 

 التعريفات و التفسيرات
 

حا  ثقة المساممين, سواء  كانوا هفرادا  هو شركا , وها اء مجلس امدارة وها اء لجان المراجعة والتنفيلية واالستالمار والملاطر والترشيتمال  األطراف لا  الع
يمارسون الي ا نفولا  فعاال .  تيوالمكافآ  و سكرتير مجلس امدارة وكبار المديرين التنفيليين والمنشآ  اللا عة للسيطرة الكاملة )هو المشتركة) من تلا األطراف هو ال

 تعتبر العائث  التي ل ا صلة مباشرة باألطراف هاث  هطرافا  لا  اثقة.
 

 30 المنت ية في هش ر التسعة الفترةتتم جميع المعامث  مع األطراف لا  العثقة الى هساس تجاري بح  ولم يتم تحديد هي حالة تعار  مصالح قائمة هو محتملة لث  
ن ا. . ال تشتم  المبالغ المستحقة إلى هطراف لا  اثقة الى المبالغ الملصصة للمطالبا  تح  التسوية هو المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ا2021 و 2022 سبتمبر

مانا  مقدمة هو مستلمة ان معامث  هو األرصدة المستحقة إلى هطراف لا  اثقة هو من ا غير م مونة وال يترتب الي ا فوائد ويتم تسويت ا نقدا  ولم تكن مناا هي  
 هرصدة مع هطراف لا  اثقة.

 

 التأمين السنوية. المعامث  مع األطراف لا  العثقة مي في نطاا شراء المحفظة التأمينية واألاما  المتعلقة ب ا واالستالمارا  واألجور والمكافآ  واقود
 

 رواتب و بدالت كبار المديرين التنفيذيين 
 

 رواتب والبدال  الى جميع اناصر التعوي ا  بما في للا ملصص مكافآ  ن اية اللدمة.تشتم  ال
 

 رواتب وبدالت
 وحتى السنة بداية منذ للفترة  لفترة الثالثة أشهر إلى

 2021سبتمبر  30 2022سبتمبر  30  2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30
      

  5,677 5,462  1,588 471,5 مخصص ومدفوع لكبار المديرين التنفيذيين 
      

 
 معامالت مع و أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة
 وحتى السنة بداية منذ للفترة  الىلفترة الثالثة أشهر 

 2021سبتمبر  30 2022سبتمبر  30  2021سبتمبر  30 2022سبتمبر  30
      

      بة من أطراف ذات عالقةإجمالي األقساط المكتت
 231 5,020  0 81 المساممون 
 24 11  0 0 لجان و سكرتير مجلس امدارة وكبار المديرين التنفيليين 
 211,884 384,223  5,212 69,343 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
      

      ت عالقةاألقساط المسندة المكتتبة إلى أطراف ذا
      

 87 128  30 23 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
      

      العموالت من أطراف ذات عالقة
      

 17 13  4 3 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
      

 أطراف ذات عالقة الىالعموالت 
   

  

 0 0  0 0 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
 

 
  

  

      إجمالي المطالبات المتكبدة من قبل أطراف ذات عالقة
 35 70  0 23 المساممون 
 86,960 99,432  25,284 31,211 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
      

 
 

 راجعة م  

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة
   

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 0 0 المساممون 
 13,554 62,026 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   
 )605) )8,615) ملصص   

 12,949 53,411 أطراف ذات عالقة، بالصافي مجموع المبالغ المستحقة من 
   

   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 566 492 المنشآ  اللا عة للسيطرة هو التي يمارس الي ا نفولا  فعاال   

 566 492 مجموع المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
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 لتقارير القطاعيةا -19
 

 رير القطااية الى امليا  المساممين والموجودا  والمطلوبا  المتعلقة ب ا.ال تطبق التقا
 

 القطاعات الجغرافية: -لتأمين اعمليات 
 

 تعم  الشركة منل تأسيس ا بشك  هساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 القطاعات التشغيلية: -لتأمين اعمليات 
 

ير الداللية حو  مكونا  الشركة التي تتم مراجعت ا بانتظام من قب  مجلس إدارة الشركة بصفته كمسنو  رئيسي ان اتلال يتم تحديد القطااا  التشايلية الى هساس التقار
 القرارا  التشايلية من هج  توزيع الموارد الى القطااا  وتقييم هدائ ا.

 

 تتم المعامث  بين القطااا  التشايلية وفق ا للشروط واألحكام التجارية العادية.
 

 ويتم قياس اميرادا  من األطراف اللارجية المقدمة إلى مجلس امدارة بطريقة تتفق مع تلا المستلدمة في قائمة الدل .
 

 .2021ديسمبر  31لم تطره هي تاييرا  الى هساس تصنيف القطااا  هو قياس هرباح هو لسائر القطاع منل 
 
 

قطااا  في النقد وما في حكمه، والودائع قصيرة األج  لا  الدل  الالاب ، واألقساط والمبالغ المستحقة من تتمال  الموجودا  غير المصنفة وغير اللا عة لتصنيف ال
ا والموجودا  األلرى، والودائع طويلة األج   -اثقة   بالصافي، واالستالمارا ، والمبالغ المستحقة من هطراف لا -لتأمين امعيدي  بالصافي، والمصاريف المدفواة مقدم 

بالصافي، والش رة، والودائع النظامية، والدل  المستحق من الودائع  -ملموسة لبالصافي، والموجودا  غير ا -لمعدا  االدل  الالاب ، والممتلكا  والمركبا  و لا 
 النظامية.

 

فع، والمصاريف المستحقة والمطلوبا  األلرى، وهرصدة بينما تتمال  المطلوبا  غير المصنفة وغير اللا عة لتصنيف القطااا  في مطالبا  حاملي الوالائق مستحقة الد
ن اية  و تعوي ا رقابية، معيدي التأمين مستحقة الدفع، والمبالغ المستحقة إلى هطراف لا  اثقة، واللمم الدائنة، وملصص  ريبة االستقطاع، وملصص رسوم الج ة ال

 البنا المركزيوالزكاة، و ريبة الدل ، واألرباح الموزاة مستحقة الدفع، وإيرادا  العموال  مستحقة الدفع إلى  اللدمة، وتوزيع فائ  مستحق الدفع إلى حاملي الوالائق،
 السعودي.

 

ت ا ومراجعقبت ا رامم يت، ولصلة  لا  ااااطلقصنفة إلى المسنو  الرئيسي ان اتلال القرارا  التشايلية  من المر اغي  باولطلمودا  واجولمم امفصاح ان اال يت
 مركزيا .
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 31و 2022 سبتمبر 30فيما يلي المعلوما  القطااية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطااا  المدرجة في التقارير ان إجمالي موجودا  ومطلوبا  الشركة في 
 في للا التاريا: المنت يةهش ر التسعة و لالثالة لفترتي ا وإجمالي إيرادات ا ومصاريف ا وصافي إيرادات ا 2021ديسمبر 

 
        

 القطاعات التشغيلية كما في 
 2022 سبتمبر 30

الممتلكات و  الطبي المركبات
 الحوادث

 الحماية 
 واالدخار 

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 53,051 0 53,051 6,998 29,052 0 17,001 إجمالي األقساط غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 

 153,030 0 153,030 108,793 15,965 0 28,272 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 4,8296 0 64,829 33,477 3,852 0 27,500 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 919 0 919 86 493 0 340 مصاريف فائ  لسارة منجلة
 11,375 0 11,375 504 663 7,874 2,334 تكاليف اكتتاب منجلة

 4,378 0 4,378 0 0 4,378 0 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية المنجلة
 1,838 0 1,838 84 1,114 0 640  ريبة استقطاع منجلة
 572,732 0 572,732 572,732 0 0 0   حدا إستالمارا  مرتبطة بالو

 862,152 0 862,152 722,674 51,139 12,252 76,087 مجموع الموجودات الموزعة
        

        موجودات غير موزعة:
 55,319 664 54,655     نقد وما في حكمه

 414,525 115,411 299,114     الودائع قصيرة األج  لا  الدل  الالاب 
 123,087 0 123,087     بالصافي –اط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين هقس

 608,509 608,509 0     إستالمارا 
 53,411 0 53,411     بالصافي –مبالغ مستحقة من هطراف لا  اثقة 

 84,967 12,542 72,425     مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  هلرى
 5,961 0 615,9     بالصافي -ومعدا   ممتلكا 

 10,662 0 10,662     بالصافي -ملموسة  موجودا  غير
 399,192 399,192 0     الش رة

 63,852 63,852 0     وديعة نظامية
 6,227 6,227 0     دل  مستحق من وديعة نظامية

 1,825,712 1,206,397 619,315     الموزعةغير  مجموع الموجودات

        

 2,687,864 1,206,397 1,481,467     مجموع الموجودات

        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
  61.485   0  61.485   48,764 12,021 0 700 هرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 250,575 0 250,575 9,533 32.582 166,287 42,173 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 10,714 0 10,714 1,275 6,079 0 3,360 ال  إاادة تأمين غير مكتسبةامو

 232,169 0 232,169 146,579 23,416 13,293 48,881 إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 210,377 0 210,377 42,267 5,610 107,500 55,000 إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 10,950 0 10,950 0 200 5,000 5,750 احتياطي اجز األقساط
 567,076 0 567,076 567,076 0 0 0 المرتبط بالوحدا حتياطي الفني ام

 9,076 0  9,076 3,001 750 2,575 2,750 احتياطيا  فنية هلرى

 1,352,422 0 1,352,422 818,495 80,658 294,655 158,614 مجموع المطلوبات الموزعة
        

        عة:مطلوبات غير موز
 84,805 3.675 81,130     مصاريف مستحقة ومطلوبا  هلرى
 492 0 492     مبالغ مستحقة إلى هطراف لا  اثقة

 46,421 0 46,421     لمم دائنة
 1,950 0 1,950     ملصص  ريبة االستقطاع

 13,557 0 13,557      ن اية اللدمة تعوي ا 
 29,490 0 29,490     إلى حاملي الوالائق توزيع فائ  مستحق الدفع

 47,277 47,277 0     الزكاة
 941 941 0      ريبة الدل 

 6,227 6,227 0     السعودي البنا المركزيإيرادا  اموال  مستحقة الدفع إلى 

 231,160 58,120 173,040     مجموع المطلوبات غير الموزعة

        

 1,583,582 58,120 25,4621,5     مجموع المطلوبات
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 مراجعة  – 2021ديسمبر  31القطاعات التشغيلية 
الممتلكات و  الطبي المركبات

 الحوادث
 الحماية 
 واالدخار 

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 41,373 0 41,373 5,229 17,273 0 18,871 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 57,553 0 57,553 4,359 30,054 0 23,140 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 41,599 0 41,599 872 5,726 0 35,001 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 10,126 0 10,126 468 733 6,830 2,095 تكاليف اكتتاب منجلة
 5,849 0 5,849 0 0 5,849 0 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية المنجلة

 1,973 0 1,973 261 767 0 945  ريبة استقطاع منجلة
 92,19 0 2,199 34 86 1,888 191 رسوم الج ة الرقابية المنجلة

 160,672 0 160,672 11,223 54,639 14,567 80,243 مجموع الموجودات الموزعة

        

        موجودات غير موزعة:
 365,555 134,493 231,062     نقد وما في حكمه

 149,465 0 149,465     بالصافي –هقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 325,638 325,638 0     إستالمارا 

 12,949 0 12,949     بالصافي –مبالغ مستحقة من هطراف لا  اثقة 
 31,035 2,366 28,669     مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  هلرى

 2,713 0 2,713     بالصافي -ومعدا   ممتلكا 
 10,667 0 10,667     بالصافي -ملموسة  موجودا  غير

 46,794 46,794 0     الش رة
 40,000 40,000 0     ميةوديعة نظا

 3,134 3,134 0     دل  مستحق من وديعة نظامية

 987,950 552,425 435,525     الموزعةغير مجموع الموجودات 

        

 1,148,622 552,425 596,197     مجموع الموجودات
        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
 13,874 0 13,874 4,491 8,971 0 412 معيدي تأمين مستحقة الدفع هرصدة

 189,910 0 189,910 6,813 19,194 125,854 38,049 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 8,792 0 8,792 1,148 3,870 0 3,774 اموال  إاادة تأمين غير مكتسبة
 87,531 0 87,531 4,773 37,678 4,420 40,660 إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 160,342 0 160,342 1,191 7,401 81,750 70,000 إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 11,250 0 11,250 0 0 9,650 1,600 احتياطي اجز األقساط
 6,700 0 6,700 180 920 2,600 3,000 احتياطيا  فنية هلرى

 478,399 0 478,399 18,596 ,03478 224,274 157,495 مجموع المطلوبات الموزعة

        

        مطلوبات غير موزعة:
 72,385 2,512 69,873     مصاريف مستحقة ومطلوبا  هلرى
 566 0 566     مبالغ مستحقة إلى هطراف لا  اثقة

 43,864 0 43,864     لمم دائنة
 3,863 0 3,863     ملصص  ريبة االستقطاع

 1,655 0 1,655     رقابيةملصص رسوم الج ة ال
 10,207 0 10,207      ن اية اللدمة تعوي ا 

 5,120 0 5,120     توزيع فائ  مستحق الدفع إلى حاملي الوالائق
 39,216 39,216 0     الزكاة

 1,500 1,500 0      ريبة الدل 
 3,134 1343, 0     السعودي البنا المركزيإيرادا  اموال  مستحقة الدفع إلى 

 181,510 46,362 135,148     مجموع المطلوبات غير الموزعة

        

 659,909 46,362 613,547     مجموع المطلوبات
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  القطاعات التشغيلية
 2022 سبتمبر 30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الطبي المركبات
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين ارالحماية واالدخ

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 57,434 35,954 1,990 9,166 10,324 األفراد 

 17,923 0 8 17,498 417 منشآ  متنامية الصار 

 5,893 )20) 328 3,644 1,941 منشآ  صايرة 

 26,397 1 2,019 22,809 1,568 منشآ  متوسطة 

 114,220 65,538 2,613 44,292 71,77 منشآ  كبيرة 

 221,867 101,473 6,958 97,409 16,027 المجموع -مكتتبة لإجمالي األقساط ا

 )26,686) )24,211) )712) 0 )1,763) محلي –هقساط مسندة 
 )35,090) )26,116) )4,353) 0 )4,621) هجنبي –هقساط مسندة 

 )927) )94) )493) 0 )340) مصاريف فائ  اللسارة

 159,164 51,052 1,400 97,409 9,303 صافي األقساط المكتتبة

 39,893 4,171 20,836 6,078 8,808 التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )26,516) )2,890) )19,479) 0 )4,147) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 172,541 52,333 2,757 103,487 ,96413 صافي األقساط المكتسبة

 8,379 1,074 5,218 0 2,087 اموال  إاادة التأمين
 11,832 1,008 )1,880) 12.200 504 دل  اكتتاب آلر

 192,752 54,415 6,095 115,687 16,555 مجموع اإليرادات
      

      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 )152,235) )50,027) )453) )20480,) )21,551) إجمالي المطالبا  المدفواة
 49,288 39,533 362 0 9,393 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (102,947) (10,494) (91) (80,204) (12,158) صافي المطالبات المدفوعة

 )11,127) 3,271 )705) )10,294) )3,399) التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 )867) )2,425) 252 0 1,306 ايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسويةالت

 )17,793) )18,140) 347 0 0 التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 13,967 48014, )513) 0 0 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 (118,767) (13,308) (710) (90,498) (14,251) صافي المطالبات المتكبدة

 )29,776) )29,776) 0 0 0 صافي -لإلستالمار قابلة إشتراكا  
 )6,045) )266) )316) )4,128) )1,335) تكاليف اكتتاب

 )2,730) 0 0 )2,730) 0 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية
 )2,350) )642) )1,292)  0  )416) االستقطاع ريبة 

 561 0 )1) 562 0 رسوم الج ة الرقابية
 )3,111) )1,397) )655) )439) )620) مصاريف اكتتاب هلرى

 (162,218) (45,389) (2,974) (97,233) (16,622) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
      

 30,534 269,0 3,121 18,454 (67) صافي دخل االكتتاب
      

      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
 600     تحصيل ا في مشكوا ديون ملصص

 )18,554)     مصاريف امومية وإدارية
 )1,530)     است ثا وإطفاء

 2,880     إيرادا  اموال  الى الودائع

 (16,604)     مجموع مصاريف العمليات األخرى
      

 13,930     ن عمليات التأمينصافي الفائض م

 )12,537)     تحوي  الفائ  إلى المساممين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض إلى 
 المساهمين

    1,393 
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  القطاعات التشغيلية
 2022 سبتمبر 30وحتى تاريخ  السنة بداية منذ للفترة

 الطبي المركبات
و الممتلكات 
 الحوادث

 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 186,600 111,466 4,704 35,059 135,37 األفراد 

 36,374 0 145 35,052 1,177 منشآ  متنامية الصار 

 20,625 )39) 1,423 9,968 9,273 منشآ  صايرة 

 57,226 9 6,061 6239,3 11,794 منشآ  متوسطة 

 506,429 199,368 77,725 206,594 22,742 منشآ  كبيرة 

 807,254 310,804 90,058 326,035 80,357 المجموع -مكتتبة –إجمالي األقساط ا

 )83,686) )68,797) )6,670) 0 )8,219) محلي –هقساط مسندة 
 )180,939) )82,575) )74,489) 0 )23,875) هجنبي –هقساط مسندة 

 )3,130) )631) )1,480) 0 )1,019) مصاريف فائ  اللسارة

 539,499 158,801 7,419 326,035 47,244 صافي األقساط المكتتبة

 )58,580) )636) )13,388) )40,432) )4,124) التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 10,294 386 11,780 0 )1,872) بةالتايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتس

 491,213 158,551 5,811 285,603 41,248 صافي األقساط المكتسبة

 25,608 3,132 15,723 0 6,753 اموال  إاادة التأمين
 21,181 3,322 71 17,284 504 دل  اكتتاب آلر

 538,002 165,005 21,605 302,887 48,505 مجموع اإليرادات
      

      صاريف اكتتابتكاليف وم

 )390,403) )85,707) )2,432) )229,563) )72,701) إجمالي المطالبا  المدفواة
 103,093 67,346 1,951 0 33,796 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (287,310) (18,361) (481) (229,563) (38,905) صافي المطالبات المدفوعة

 )60,666) )57,833) 14,261 )8,874) )8,220) ي المطالبا  تح  التسويةالتايرا  في إجمال
 37,676 46,633 )14,089) 0 5,132 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 )17,317) )8,358) 1,791 )25,750) 15,000 التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 )2,521) 6,853 )1,874) 0 )7,500) لتايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان اا

 (330,138) (31,066) (392) (264,187) )34,493) صافي المطالبات المتكبدة

 )87,927) )87,927) 0 0 0 صافي -إشتراكا  قابلة لإلستالمار 
 300 0 )200) 4,650 )1504,) احتياطي اجز األقساط
 )1,939) )2,384) 170 25 250 احتياطيا  فنية هلرى

 )18,202) )3,314) )781) )10,355) )3,752) تكاليف اكتتاب
 )7,388) 0 0 )7,388) 0 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية

 )6,103) )1,779) )2,776) 0 )1,548)  ريبة االستقطاع
 )2,199) )34) )87) )1,888) )190) بيةرسوم الج ة الرقا

 )8,622) )2,011) )2,343) )1,969) )2,299) مصاريف اكتتاب هلرى

 (462,218) (128,515) (6,409) (281,112) (46,182) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
      

 75,784 36,490 15,196 21,775 2,323 صافي دخل االكتتاب
      

      ريف( عمليات أخرىإيرادات / )مصا
 )2,584)     تحصيل ا في مشكوا ملصص ديون

 )56,137)     مصاريف امومية وإدارية
 )4,451)     است ثا وإطفاء

 5,308     إيرادا  اموال  الى الودائع
 80     هرباح محققة من استالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

 (57,784)     األخرىمجموع مصاريف العمليات 
      

 18,000     صافي الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 )16,200)     تاطية المساممين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المساممين

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

    1,800 
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  القطاعات التشغيلية
 2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الطبي المركبات
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 20,821 0 )1,525) 6,960 15,386 األفراد 

 1,893 0 52 1,586 255 منشآ  متنامية الصار 

 5,075 0 1,325 3,337 413 منشآ  صايرة 

 5,452 0 1,693 2,120 1,639 منشآ  متوسطة 

 62,383 5,636 2,780 52,054 1,913 منشآ  كبيرة 

 95,624 5,636 4,325 66,057 19,606 المجموع -إجمالي األقساط المكتتبة 

 )2,883) )56) )861) 0 )1,966) محلي –هقساط مسندة 
 )14,185) )4,272) )2,120) 0 )7,793) هجنبي –هقساط مسندة 

 )714) )141) )413) 0 )160) مصاريف فائ  اللسارة

 77,842 1,167 931 66,057 9,687 صافي األقساط المكتتبة

 45,750 1,008 19,443 6,210 19,089 التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )28,612) )774) )16,789) 0 )11,049) تأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبةالتايرا  في حصة معيدي ال

 94,980 1,401 3,585 72,267 17,727 صافي األقساط المكتسبة

 7,941 1,136 2,726 0 4,079 اموال  إاادة التأمين
 400 0 0 358 42 دل  اكتتاب آلر

 1103,32 2,537 6,311 72,625 21,848 مجموع اإليرادات
      

      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 )89,140) )4,456) )713) )48,282) )35,689) إجمالي المطالبا  المدفواة
 24,064 3,953 439 0 19,672 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (65,076) (503) (274) (48,282) (16,017) صافي المطالبات المدفوعة

 )2,847) 1,133 )1,373) 1,038 )3,645) إجمالي المطالبا  تح  التسويةالتايرا  في 
 2,060 )1,025) 1,070 0 2,015 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 )4,574) 194 )268) )4,500) 0 التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 24 )205) 228 0 1 معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا التايرا  في حصة

 (70,413) (406) (617) (51,744) (17,646) صافي المطالبات المتكبدة

 3,100 0 0 3,300 )200) احتياطي اجز األقساط
 )422) 23 )91) )251) )103) احتياطيا  فنية هلرى

 )4,073) )575) )253) )2,059) )1,186) تكاليف اكتتاب
 )1,898) 0 0 )1,812) )86) مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية

 )2,119) )259) )910) 0 )950)  ريبة االستقطاع
 )1,411) )33) )111) )1,084) )183) رسوم الج ة الرقابية

 )1,732) )237) )557) )486) )452) مصاريف اكتتاب هلرى

 (78,968) (1,487) (2,539) (54,136) (20,806) ومصاريف االكتتابمجموع تكاليف 
      

 24,353 1,050 3,772 18,489 1,042 صافي دخل االكتتاب
      

      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
 4,350     ديون مشكوا في تحصيل ا ملصص

 )12,748)     مصاريف امومية وإدارية
 )935)     است ثا وإطفاء

 693     إيرادا  اموال  الى الودائع

 (8,640)     مجموع )مصاريف( العمليات األخرى
      

 15,713     صافي الفائض من عمليات التأمين

 )14,141)     تحوي  الفائ  إلى المساممين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض إلى 
 المساهمين

    1,572 
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  القطاعات التشغيلية
 2021 سبتمبر 30 وحتى السنة بداية منذ للفترة

 الطبي المركبات
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 71,691 0 2,603 13,194 55,894 األفراد 

 10,835 0 1,027 3,736 0726, منشآ  متنامية الصار 

 18,885 0 9,083 4,619 5,183 منشآ  صايرة 

 9,473 0 2,597 3,224 3,652 منشآ  متوسطة 

 314,084 21,450 80,066 190,688 21,880 منشآ  كبيرة 

 424,968 21,450 95,376 215,461 92,681 المجموع -إجمالي األقساط المكتتبة 

 )17,182) )170) )7,755) 0 )9,257) محلي –هقساط مسندة 
 )126,142) )15,860) )73,613) 0 )36,669) هجنبي –هقساط مسندة 

 )2,835) )423) )1,334) 0 )1,078) مصاريف فائ  اللسارة

 278,809 4,997 12,674 215,461 45,677 صافي األقساط المكتتبة

 )13,584) )2,364) )8,4471) )22,642) 29,869 التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )5,115) 882 16,177 0 )22,174) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 260,110 3,515 10,404 192,819 53,372 صافي األقساط المكتسبة

 27,442 3,244 10,950 0 13,248 اموال  إاادة التأمين
 14,067 0 0 8,315 5,752 دل  اكتتاب آلر

 301,619 6,759 21,354 201,134 72,372 مجموع اإليرادات
      

      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 )277,807) )9,989) )2,434) )159,311) )106,073) إجمالي المطالبا  المدفواة
 70,434 8,141 1,949 0 60,344 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (207,373) (1,848) (485) (159,311) (45,729) البات المدفوعةصافي المط

 30,070 27,239 5,823 )27) )2,965) التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 )29,934) )25,902) )5,550) 0 1,518 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 6,000 5,275 1,025 )1,500) 1,200 با  المتكبدة وغير المبلغ ان االتايرا  في إجمالي المطال
 )6,738) )5,180) )961) 0 )597) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 (207,975) (416) (148) (160,838) (46,573) صافي المطالبات المتكبدة

 8,300 0 0 7,250 1,050 احتياطي اجز األقساط
 2,330 815 )1,470) 990 1,995 احتياطيا  فنية هلرى

 )10,710) )1,664) )1,057) )4,502) )3,487) تكاليف اكتتاب
 )5,141) 0 0 )4,958) )183) مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية

 )6,255) )770) )2,497) 0 )2,988)  ريبة االستقطاع
 )3,906) )95) )353) )2,892) )566) قابيةرسوم الج ة الر

 )5,053) )501) )1,250) )1,136) )2,166) مصاريف اكتتاب هلرى

 (228,410) (2,631) (6,775) (166,086) (52,918) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
      

 73,209 4,128 14,579 35,048 19,454 صافي دخل االكتتاب
      

      يف( عمليات أخرىإيرادات / )مصار
 )4,840)     ملصص ديون مشكوا في تحصيل ا

 )36,344)     مصاريف امومية وإدارية
 )3,227)     است ثا وإطفاء

 2,638     إيرادا  اموال  الى الودائع

 (41,773)     مجموع )مصاريف( العمليات األخرى
      

 31,436     صافي الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 )28,292)     تاطية المساممين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المساممين

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

    3,144 
      



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني للتأمين العربي الدرع شركة
 

 المراجعة غير الموجزة األولية المالية القوائم حول اتإيضاح

 جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية 2022سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في و لفترتي الثالثة 
 

29 
 

 

 
التعهدات وااللتزامات المحتملة -20  

 

 ا   مان قائمة لصالح ادة مستفيدين كما يلي:، كان  مناا لطاب 2022 سبتمبر 30كما في 
  

 2022 سبتمبر 30
 مراجعة 

 2021ديسمبر  31
   

 1,000 801 مقدمو لدما  طبية
 1,884 571,5 التزاما  رهسمالية بشراء هنظمة وبرمجيا 

 2,884 ,3582 المجموع
   

 
 تل ع الشركة إلى إجراءا  ق ائية في سياا العم  العادي.

 

 ، لم يترتب الى الشركة هي تع دا  هو التزاما  محتملة هو إجراءا  هو نزااا  قانونية لا  طبيعة جومرية. 2022 سبتمبر 30كما في 
 
 

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

 
بمقاب  شراء تم  الموافقة اليه  2009يناير  1إاتبارا  من تاريا  ECا  المتعلقة ب ا واللاصة بشركة الدرع العربي للتأمين تم امستحوال الى المحفظة التأمينية واألام

 .49,100نجم ان ا قيمة ش رة مقدارما  البنا المركزي السعوديمن قب  
 

وفقا  للقوائم المالية المراجعة لشركة الدرع العربي  20,826بقيمة دفترية قدرما  EC وتم امستحوال هي ا  الى كافة الموجودا  والمطلوبا  لشركة الدرع العربي للتأمين
 .2008ديسمبر  31كما في  ECللتأمين 

 
 .69,926ان قيمة الش رة وصافي الموجودا  المستحول الي ا  ECيبلغ إجمالي المبلغ المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 

 
. ملا بدور  هدى إلى إنلفا  المبلغ 46,794لتصبح  2,306، تم تلفي  قيمة الش رة بمبلغ مقدار  2015ديسمبر  31لشركة حتى تاريا وفقا  لمعايير متعلقة بأرباح ا

 ، حيث تم دفعه بالكام  وال يوجد هي مبالغ هلرى مستحقة.67,619إلى  69,926من  ECامجمالي المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 
 

 ة وللص  سنوي ا إلى تطبيق ن ج القيم العادلة ملصوما من ا تكاليف البيع لتحديد القيم المعقولة، بناء الى التقييم، ال تعد الش رة منلفالنلفا  القيمة  هجر  الشركة تقييم
 القيمة.

 
 

 
 أرقام المقارنة -22

 
   إاادة تبويب بع  مبالغ وهرصدة الفترة السابقة لتتفق مع ار  الفترة الحالية. قد يتم
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 معلومات إضافية -24
 

 مراجعة    
 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30 

 ألولية الموجزة غير المراجعةقائمة المركز المالي ا
 عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع
عمليات  

 التأمين
عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

 365,555 134,493 231,062  55,319 664 54,655 نقد وما في حكمه
 0 0 0  414,525 11115,4 299,114 الودائع قصيرة األج  لا  الدل  الالاب 

 149,465 0 149,465  123,087 0 123,087 بالصافي –هقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 41,373 0 41,373  53,051 0 53,051 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 57,553 0 57,553  153,030 0 153,030 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 41,599 0 41,599  64,829 0 64,829 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا

 0 0 0  919 0 919 مصاريف فائ  لسارة منجلة
 10,126 0 10,126  11,375 0 11,375 تكاليف اكتتاب منجلة

 5,849 0 5,849  4,378 0 4,378 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية المنجلة
 1,973 0 1,973  1,838 0 1,838  ريبة استقطاع منجلة

 2,199 0 2,199  0 0 0 رسوم الج ة الرقابية المنجلة
 0 0 0  572,732 0 572,732 إستالمارا  مرتبطة بالوحدا 

 325,638 325,638 0  608,509 608,509 0 استالمارا 
 0 )14,590) 14,590  0 )41,235) 41,235 تأمين / المساممينمبالغ مستحقة من امليا  ال

 12,949 0 12,949  53,411 0 53,411 بالصافي -مبالغ مستحقة من هطراف لا  اثقة 
 31,035 2,366 28,669  84,967 12,542 72,425 مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  هلرى

 2,713 0 2,713  5,961 0 5,961 بالصافي -ممتلكا  ومعدا  
 10,667 0 10,667  10,662 0 10,662 بالصافي -موجودا  غير ملموسة 

 46,794 46,794 0  399,192 399,192 0 الش رة
 40,000 40,000 0  63,852 63,852 0 وديعة نظامية

 3,134 3,134 0  6,227 6,227 0 دل  مستحق من وديعة نظامية

 1,148,622 537,835 610,787  ,687,8642 1,165,162 1,522,702 مجموع الموجودات
        
 

 

        المطلوبات
 

       

 72,385 2,512 69,873  84,805 ,6753 81,130 مصاريف مستحقة ومطلوبا  هلرى
 13,874 0 13,874  61,485 0 61,485 هرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 189,910 0 189,910  250,575 0 250,575 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 8,792 0 8,792  10,714 0 10,714 اموال  إاادة تأمين غير مكتسبة
 87,531 0 87,531  232,169 0 232,169 إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 160,342 0 160,342  210,377 0 210,377 إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ ان ا
 11,250 0 11,250  10,950 0 10,950 احتياطي اجز األقساط

 0 0 0  567,076 0 567,076 المرتبط بالوحدا حتياطي الفني ام
 6,700 0 6,700  9,076 0 9,076 احتياطيا  فنية هلرى

 566 0 566  492 0 492 مبالغ مستحقة إلى هطراف لا  اثقة
 43,864 0 43,864  46,421 0 46,421 لمم دائنة

 3,863 0 3,863  1,950 0 1,950 ملصص  ريبة االستقطاع
 1,655 0 1,655  0 0 0 ملصص رسوم الج ة الرقابية

 10,207 0 10,207  13,557 0 13,557  ن اية اللدمة تعوي ا 
 5,120 0 5,120  29,490 0 29,490 توزيع فائ  مستحق الدفع إلى حاملي الوالائق

 39,216 39,216 0  47,277 47,277 0 الزكاة
 1,500 1,500 0  941 941 0   ريبة الدل

 3,134 3,134 0  6,227 6,227 0 إيرادا  اموال  مستحقة الدفع إلى البنا المركزي السعودي

 659,909 46,362 613,547  1,583,582 120,58 1,525,462 مجموع المطلوبات

        
        الملكية حقوق 

 
       

 400,000 00400,0 0  638,525 638,525 0 رهس الما 
 0 0 0  355,879 355,879 0 إصداراثوة 

 26,097 26,097 0  26,097 26,097 0 احتياطي نظامي
 64,386 64,386 0  83,394 83,394 0 هرباح مبقاة 

 990 990 0  3,147 3,147 0 احتياطي ربح القيمة العادلة من االستالمارا 

 491,473 491,473 0  107,0421, 1,107,042 0 المساهمينمجموع حقوق 

 )2,760) 0 )2,760)  (2,760) 0 )2,760) احتياطي إاادة قياس التزام المنافع المحددة 

 488,713 491,473 (2,760)  ,282,4101 1,107,042 (2,760) الملكية مجموع حقوق

 1,148,622 537,835 7610,78  2,687,864 1,165,162 1,522,702 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
   2022 سبتمبر 30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2021 سبتمبر 30

 قائمة الدخل األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        اإليرادات
        

 95,624 0 95,624  221,867 0 221,867 إجمالي األقساط المكتتبة
 )2,883) 0 )2,883)  )26,686) 0 )26,686) محلية -هقساط إاادة التأمين المسندة 
 )14,185) 0 )14,185)  )35,090) 0 )35,090) هجنبية -هقساط إاادة التأمين المسندة 

 )714) 0 )714)  )927) 0 )927) فائ  اللسارة مصاريف

 77,842 0 77,842  159,164 0 159,164 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 45,750 0 45,750  39,893 0 39,893 التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )28,612) 0 )28,612)  )6,5162) 0 )26,516) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 94,980 0 94,980  172,541 0 172,541 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 7,941 0 7,941  8,379 0 8,379 اموال  إاادة التأمين
 400 0 400  11,832 0 11,832 دل  اكتتاب آلر

 103,321 0 103,321  192,752 0 192,752 مجموع اإليرادات
 

 
 

 
    

        ومصاريف اكتتاب تكاليف
 

 )89,140) 0 )89,140)  )152,235) 0 )152,235) إجمالي المطالبا  المدفواة
 24,064 0 24,064  49,288 0 49,288 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  المدفواة

 (65,076) 0 (65,076)  (102,947) 0 (102,947) صافي المطالبات المدفوعة

 )2,847) 0 )2,847)  )11,127) 0 )11,127) إجمالي المطالبا  تح  التسويةالتايرا  في 
 2,060 0 2,060  )867) 0 )867) التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 )4,574) 0 )4,574)  )17,793) 0 )17,793) التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  

 المتكبدة وغير المبلغ ان ا
13,967 

0 
13,967  24 

0 
24 

 (70,413) 0 (70,413)  (118,767) 0 (118,767) صافي المطالبات المتكبدة

 0 0 0  )29,776) 0 )29,776) بالصافي  -اشتراكا  قابلة لثستالمار 
 3,100 0 3,100  0 0 0 احتياطي اجز األقساط
 )422) 0 )422)  0 0 0 احتياطيا  فنية هلرى

 )4,073) 0 )4,073)  )6,045) 0 )045,6) تكاليف اكتتاب
 )1,898) 0 )1,898)  )2,730) 0 )2,730) مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية

 )2,119) 0 )2,119)  )2,350) 0 )2,350)  ريبة االستقطاع
 )1,411) 0 )1,411)  561 0 561 سوم الج ة الرقابيةر

 )1,732) 0 )1,732)  )3,111) 0 )111,3) مصاريف اكتتاب هلرى

 (78,968) 0 (78,968)  (162,218) 0 (162,218) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 24,353 0 24,353  30,534 0 30,534 صافي دخل االكتتاب
        

 

        إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
        

 4,350 0 4,350  600 0 600  تحصيل ا في مشكوا ديون ملصص
 )19,587) )6,839) )12,748)  )20,858) )2,304) )18,554) مصاريف امومية وإدارية

 )935) 0 )935)  )1,530) 0 )1,530) است ثا وإطفاء
 1,193 500 693  3,389 509 2,880 ائعإيرادا  اموال  الى الود

 1,229 1,229 0  1,839 1,839 0 إيرادا  اموال  الى الصكوا
 583 583 0  1,927 1,927 0 دل  توزيعا  هرباح

 0 0 0  2,202 2,202 0 ستالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل  إهرباح غير محققة من 
 0 0 0  0 0 0 لث  قائمة الدل  العادلة من هرباح محققة من استالمارا  بالقيمة

 1,932 1,932 0  0 0 0 هرباح محققة من االستالمارا 

 (11,235) (2,595) (8,640)  (12,431) 4,173 (16,604)  إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرىمجموع 
        

 13,118 (2,595) 15,713  18,103 4,173 13,930 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل
        

 0 14,141 )14,141)  0 12,537 )12,537) تاطية المساممين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المساممين

 13,118 11,546 1,572  18,103 16,710 1,393 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
 )2,918) )2,918) 0  )4,383) )4,383) 0 زكاة محملة

 )112) )112) 0  )77) )77) 0  ريبة الدل  المحملة

 10,088 8,516 1,572  13,643 12,250 1,393 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل
        

  0.21    0.91  العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد باللاير السعودي
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
   2022 سبتمبر 30

 يلفترة الثالثة أشهر المنتهية ف 
 2021 سبتمبر 30

  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة غير
 المراجعة

 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

 المجموع
 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
 المجموع

        

 10,088 8,516 1,572  13,643 12,250 1,393 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

        
        لشامل اآلخرالدخل/ )الخسارة( ا

        
 قائمة إلى تصنيفها إعادة أو تصنيفها التي ال يمكن البنود
 القادمة الفترات في الموجزة األولية الدخل

       

        
 )1,000) 0 )1,000)  0 0 0 لسائر اكتوارية في تعوي ا  ن اية اللدمة

        
فها إلى قائمة البنود المعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصني

 القادمة الفتراتالدخل في 
       

        

        استالمارا  متاحة للبيع:
 2,260 2,260 0  )3,525)  )3,525) 0 صافي التاير في القيمة العادلة لثستالمارا 

 )1,932) )1,932) 0  0 0 0 األرباح المحققة المحولة إلى قائمة الدل 

 328 328 0  (3,525) (3,525) 0 دلة غير المحققةصافي التاير في القيمة العا

        
 9,416 8,844 572  10,118 8,725 1,393 الدخل الشامل للفترة
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 للفترة من بداية السنة و حتى  

 2022 سبتمبر 30
 للفترة من بداية السنة و حتى  

 2021 سبتمبر 30

 ةقائمة الدخل األولية الموجزة غير المراجع
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        اإليرادات
        

 424,968 0 424,968  807,254 0 807,254 إجمالي األقساط المكتتبة
 )18217,) 0 )17,182)  )83,686) 0 )83,686) محلية -هقساط إاادة التأمين المسندة 
 )126,142) 0 )126,142)  )180,939) 0 )180,939) هجنبية -هقساط إاادة التأمين المسندة 

 )2,835) 0 )2,835)  )3,130) 0 )3,130) مصاريف فائ  اللسارة

 278,809 0 278,809  539,499 0 539,499 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )13,584) 0 )13,584)  )58,580) 0 )8,5805) التايرا  في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )5,115) 0 )5,115)  10,294 0 10,294 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 260,110 0 260,110  491,213 0 491,213 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 27,442 0 27,442  25,608 0 25,608 اموال  إاادة التأمين
 14,067 0 14,067  21,181 0 21,181 دل  اكتتاب آلر

 301,619 0 301,619  538,002 0 538,002 مجموع اإليرادات
 

 
 

 
    

        تكاليف ومصاريف اكتتاب
 

 )277,807) 0 )277,807)  )390,403) 0 )390,403) إجمالي المطالبا  المدفواة

 70,434 0 70,434  103,093 0 103,093 لمدفواةحصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  ا

 (207,373) 0 (207,373)  (287,310) 0 (287,310) صافي المطالبات المدفوعة

 30,070 0 30,070  )60,666) 0 )60,666) التايرا  في إجمالي المطالبا  تح  التسوية
 )29,934) 0 )29,934)  37,676 0 7,6763 التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 6,000 0 6,000  )17,317) 0 )17,317) التايرا  في إجمالي المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
التايرا  في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  

 المتكبدة وغير المبلغ ان ا
(2,521( 

0 
(2,521(  (6,738( 

0 
(6,738( 

 (207,975) 0 (207,975)  (330,138) 0 (330,138) المتكبدة صافي المطالبات

 0 0 0  )87,927) 0 )87,927) بالصافي  -اشتراكا  قابلة لثستالمار 
 8,300 0 8,300  300 0 300 احتياطي اجز األقساط
 2,330 0 2,330  )1,939) 0 )1,939) احتياطيا  فنية هلرى

 )10,710) 0 )10,710)  )18,202) 0 )18,202) تكاليف اكتتاب
 )5,141) 0 )5,141)  )7,388) 0 )7,388) مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية

 )6,255) 0 )6,255)  )6,103) 0 )6,103)  ريبة االستقطاع
 )3,906) 0 )3,906)  )2,199) 0 )2,199) رسوم الج ة الرقابية

 )5,053) 0 )5,053)  )8,622) 0 )8,622) مصاريف اكتتاب هلرى

 (228,410) 0 (228,410)  (462,218) 0 (462,218) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 73,209 0 73,209  75,784 0 75,784 صافي دخل االكتتاب
        

 

 

        إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
        

 )4,840) 0 )404,8)  )2,584) 0 )2,584)  تحصيل ا في مشكوا ديون ملصص
 )45,745) )9,401) )36,344)  )62,066) )5,929) )56,137) مصاريف امومية وإدارية

 )3,227) 0 )3,227)  )4,451) 0 )4,451) است ثا وإطفاء
 3,966 1,328 2,638  6,286 978 5,308 إيرادا  اموال  الى الودائع

 3,321 3,321 0  4,840 4,840 0 إيرادا  اموال  الى الصكوا
 1,620 1,620 0  8,799 8,799 0 دل  توزيعا  هرباح

 0 0 0  3,965 3,965 0 ستالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل  إهرباح غير محققة من 
 0 0 0  80 0 80 هرباح محققة من استالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل 

 9,704 9,704 0  2904, 4,290 0 هرباح محققة من االستالمارا 

 (35,201) 6,572 (41,773)  (40,841) 16,943 (57,784) إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى مجموع
        

 38,008 6,572 31,436  34,943 16,943 18,000 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل
        

 0 28,292 )28,292)  0 16,200 )16,200) ينتاطية المساممين للعجز / تحوي  الفائ  إلى المسامم

 38,008 34,864 3,144  34,943 33,143 1,800 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
 )9,331) )9,331) 0  )13,874) )13,874) 0 زكاة محملة

 )540) )540) 0  )261) )261) 0  ريبة الدل  المحملة

 28,137 24,993 3,144  20,808 19,008 1,800 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل
        

  0.62    0.30  العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد باللاير السعودي
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 للفترة من بداية السنة و حتى  

 2022 سبتمبر 30
 للفترة من بداية السنة و حتى  

 2021 سبتمبر 30

  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة غير
 المراجعة

 عمليات
 لتأمينا

 عمليات
 المساهمين

 المجموع
 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
 المجموع

        

 28,137 24,993 3,144  20,808 19,008 1,800 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

        
        الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

        
 قائمة إلى تصنيفها إعادة أو تصنيفها التي ال يمكن البنود
 القادمة الفترات في الموجزة األولية الدخل

       

        
 )1,000) 0 )1,000)  0 0 0 لسائر اكتوارية في تعوي ا  ن اية اللدمة

        
البنود المعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة 

 القادمة الفتراتالدخل في 
       

        

        بيع:استالمارا  متاحة لل
 15,732 15,732 0  6,447 6,447 0 صافي التاير في القيمة العادلة لثستالمارا 

 )9,704) )9,704) 0  )4,290) )4,290) 0 األرباح المحققة المحولة إلى قائمة الدل 

 6,028 6,028 0  2,157 2,157 0 صافي التغير في القيمة العادلة غير المحققة

        
 33,165 31,021 2,144  22,965 21,165 1,800 مل للفترةالدخل الشا
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   2021 سبتمبر 30    2022 سبتمبر 30 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة غير المراجعة
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
        

 38,008 ,86424 3,144  34,943 33,143 1,800 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 
        

        تعديالت لبنود غير نقدية:
 1,158 0 1,158  1,773 0 1,773 است ثا ممتلكا  ومعدا 

 2,069 0 2,069  2,678 0 82,67 إطفاء موجودا  غير ملموسة
 )2) 0 )2)  )82) 0 )82) من استبعاد ممتلكا  و معدا  ربح

 4,840 0 4,840  2,584 0 2,584 ملصص ديون مشكوا في تحصيل ا
 5,930 0 5,930  5,968 0 5,968 ملصص  ريبة االستقطاع

 4,194 0 4,194  0 0 0 ملصص رسوم الج ة الرقابية
 1,823 0 1,823  2,128 0 2,128 ن اية اللدمة تعوي ا ملصص 

 0 0 0  )80) 0 )80) هرباح محققة من استالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل 
 0 0 0  )3,965) )3,965) 0 هرباح غير محققة من استالمارا  بالقيمة العادلة من لث  قائمة الدل  

 )9,704) )9,704) 0  )2904,) )4,290) 0  هرباح محققة من االستالمارا 
        

       

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 )44,091) 0 )44,091)  63,375 0 63,375 هقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 5,115 0 5,115  )10,294) 0 )10,294) حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة
 29,934 0 29,934  )37,676) 0 )37,676) صة معيدي التأمين من إجمالي المطالبا  تح  التسويةح

 6,738 0 6,738  2,521 0 2,521 حصة معيدي التأمين من إجمالي  المطالبا  المتكبدة وغير المبلغ ان ا
 )945) 0 )945)  )919) 0 )919) مصاريف فائ  لسارة منجلة

 )181) 0 )181)  )1,249) 0 )1,249) تكاليف اكتتاب منجلة
 )816) 0 )816)  1,471 0 1,471 مصاريف شركة تسوية المطالبا  التأمينية المنجلة

 325 0 325  135 0 135  ريبة استقطاع منجلة
 )288) 0 )288)  2,199 0 2,199 رسوم الج ة الرقابية المنجلة

 0 0 0  103,400 0 103,400  إستالمارا  مرتبطة بالوحدا 

 )15,968) 0 )15,968)  )48,472) 0 )48,472) مبالغ مستحقة من هطراف لا  اثقة 
 2,705 937 1,768  )40,515) )5,626) )34,889) مصاريف مدفواة مقدما  وموجودا  هلرى

 )12,006) 0 )12,006)  3,314 0 3,314 لمم دائنة
 9 0 9  )1,203) 0 )31,20) شركة تسوية المطالبا  التأمينية مستحقة الدفع

 )8,397) )999) )7,398)  )17,396) )402) )16,994) مصاريف مستحقة ومطلوبا  هلرى
 )4,019) 0 )4,019)  10,322 0 10,322 هرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 13,584 0 13,584  58,580 0 58,580 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 )1,950) 0 )1,950)  1,922 0 1,922 اموال  إاادة تأمين غير مكتسبة
 )30,070) 0 )30,070)  60,666 0 60,666 إجمالي المطالبا  تح  التسوية

 )6,000) 0 )6,000)  17,317 0 17,317 إجمالي مطالبا  متكبدة وغير مبلغ ان ا
 )8,300) 0 )8,300)  )300) 0 )300) احتياطي اجز األقساط

 0 0 0  )124,262) 0 )124,262) حدا المرتبط بالوحتياطي الفني ام
 )2,330) 0 )2,330)  1,940 0 1,940 احتياطيا  فنية هلرى

 0 24,564 )24,564)  0 12,116 )12,116) مستحق لعمليا  المساممين
 )28,582) 0 )28,582)  )303) 0 )303) مبالغ مستحقة إلى هطراف لا  اثقة

        
        المدفوعات:
 )1,398) 0 )1,398)  )2,240) 0 )2,240) ن اية اللدمة المدفواة تعوي ا 

 )5,856) 0 )5,856)  )10,660) 0 )10,660)  ريبة استقطاع مدفواة
 )4,424) 0 )4,424)  )1,655) 0 )1,655) رسوم الج ة الرقابية المدفواة

 )6,980) )6,980) 0  )17,741) )17,741) 0 مدفواة زكاة
 )993) )993) 0  )820) )820) 0 مدفواة  ريبة دل 

 (76,868) 41,689 (118,557)  53,114 12,415 40,699 )المستخدم في( األنشطة التشغيلية/  صافي النقد الناتج عن 
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  للفترة من بداية السنة و حتى 
 2022سبتمبر  30

  للفترة من بداية السنة و حتى 
 2021سبتمبر  30

دفقات النقدية األولية الموجزة غير المراجعة قائمة الت
 )تتمة(

 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
        

        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
        

 0 0 0  )414,525) )115,411) )299,114)  الودائع قصيرة األج  لا  الدل  الالابإ افا  إلى 
 )200,000) )200,000) 0  )54,534) )54,534) 0 إ افا  إلى استالمارا 
 142,954 142,954 0  69,512 47,540 21,972 اوائد من بيع استالمارا 

 )371) 0 )371)  )1,669) 0 )1,669) إ افا  إلى ممتلكا  ومعدا 
 2 0 2  85 0 85 بيع ممتلكا  ومعدا اوائد من 

 )2,113) 0 )2,113)  )1,843) 0 )1,843) إ افا  إلى موجودا  غير ملموسة
 0 0 0  63,476 13 63,463 من لث  دمج األاما   المستحول اليهالنقد وما في حكمة 

 )10,000) )10,000) 0  )23,852) )23,852) 0 زيادة في وديعة نظاميه

 (69,528) (67,046) (2,482)  (363,350) (146,244) (217,106) األنشطة التشغيلية خدم فيالمستاصافي النقد 
        

 
 

 )146,396) )25,357) )121,039)  )310,236) )133,829) )176,407) صافي التاير في النقد وما في حكمه
 517,745 59,2421 358,503  365,555 134,493 231,062 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 371,349 133,885 237,464  55,319 664 54,655 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

        
        معلومات غير نقدية

 6,028 6,028 0  2,157 2,157 0 صافي التغيرات في القيمة العادلة غير المحققة لالستثمارات 
 0100,00 100,000 0  0 0 0 إصدار أسهم منحة 
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