
  

 

 

 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 ) غير مراجعة ( الموجزةاألولية المالية  القوائم

 وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و
 
 



 

 

 
 

 

 التعاوني تأمينالشركة العربية السعودية لل

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ( مراجعة) غير  الموجزةاألولية المالية  القوائم

 

 صفحة فهرسال
  

 1 مراجعي الحسابات المستقلين تقرير فحص 

 2 الموجزة األوليةقائمة المركز المالي 

 3 الموجزة األولية الدخلقائمة 

 4 الموجزة األوليةالشامل  الدخل قائمة

 6-5 الموجزةاألولية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 7 الموجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 44 – 8 الموجزة األوليةالمالية  القوائميضاحات حول إ

















 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 

 
8 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -1

للتأمين التعاوني ) "الشركة" (، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل الشركة العربية السعودية 
. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب 2007أغسطس  20هـ الموافق 1428شعبان  7بتاريخ  1010237214التجاري رقم 

ل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها ، المملكة العربية السعودية. تتمث11594، الرياض 58073
في المملكة العربية السعودية. يشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية ) تداول ( 

 (.2007سبتمبر  3هـ الموافق )1428شعبان  20في 

 ع الشركة وأرقام سجالتهم التجارية:فيما يلي تفاصيل فرو

 تاريخه رقم السجل التجاري المدينة اسم الفرع

 م(2011يناير  31) 1432صفر  25 4030208674 جدة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 م(2011يناير  31) 1432صفر  25 2051044793 الخبر الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 م(2011يناير  31) 1432صفر  25 1131034133 القصيم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

رمضان  18م بتاريخ /60تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم 
 (.2006أكتوبر  9هـ )الموافق 1427رمضان  16بتاريخ  233الوزراء رقم (، وقرار مجلس 2006أكتوبر  11هـ )الموافق 1427

 21أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً باإلعالن عن تأسيس الشركة في  2007مايو  28مام عملية االكتتاب العام بتاريخ وبعد إت
 (. 2007أغسطس  5هـ )الموافق 1428رجب 

الموافقة الرسمية للشركة لمزاولة أعمال التأمين  البنك المركزي السعودي(، أصدر 2007 سبتمبر 11هـ )الموافق 1428شعبان  29في 
 والسماح لها ببدء عملياتها عند استكمال الموافقة على المنتجات واإلجراءات المتعلقة.

، بحيث يتسلم  لمركزي السعوديالبنك اوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين وفقاً للوائح التنفيذية الصادرة عن 
٪. يتحمل جميع 10٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين ويتعين على حاملي الوثائق استالم ما تبقى من 90الشركة  يمساهم

 .المساهمين أي عجز ناتج عن عمليات التأمين

 

 أسس اإلعداد -2

 أسس العرض والقياس  (أ)

 – 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  م2022 سبتمبر 30 للشركة كما في وللفترة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة
الهيئة السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن لمملكة العربية السعودية في االمعتمد  الخاص بالتقارير المالية األولية

 األساسي للشركة.وقانون الشركات والنظام  للمراجعين والمحاسبين

ً لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخيةاألولية  المعلومات المالية الموجزةعد ت   بالقيمة  قياسالباستثناء  وبإتباع مبدأ اإلستحقاق طبقا
المركز المالي  قائمةال يتم عرض . للموظفين نهاية الخدمة منافع القياس بالقيمة الحالية إلستحقاقاتو ات المتاحة للبيعستثمارالعادلة لإل

ومع ذلك ، فإن األرصدة التالية سوف تصنف عموًما على أنها غير متداولة: . المتداول/ غير  المتداولباستخدام التصنيف  األولية الموجزة
 الودائع النظامية،الملموسة ،  االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق ، االستثمار المتاح للبيع ، الممتلكات والمعدات ، األصول غير

البنك المركزي الى  نهاية الخدمة للموظفين إيرادات العموالت المستحقة الدفع منافع ، استحقاقات النظاميةالدخل المستحق على الودائع 
 كمتداولة. بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام. سيتم تصنيف جميع السعودي

تقوم ، تتطلب اللوائح التنفيذية للتأمين في المملكة العربية السعوديةكما تعرض الشركة قوائمها المالية األولية الموجزة حسب السيولة، 
ً  المالية القوائم وت ِعدالمساهمين  عملياتحفظ حسابات منفصلة لكل من حسابات عمليات التأمين وب الشركة . يتم (19)إيضاح  لذلك تبعا
والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع المصاريف  اإليراداتو والمطلوبات الموجوداتتسجيل 

 المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( أسس العرض والقياس ()أ

األولية الموجزة وقوائم الدخل األولية الموجزة وقوائم الدخل الشامل األولية الموجزة وقوائم التدفقات النقدية األولية قائمة المركز المالي 
تم تقديمها كمعلومات  بالقوائم المالية األولية الموجزة  18في إيضاح  عمليات المساهمين التي تم عرضهاالموجزة لعمليات التأمين و

وهي غير مطلوبة  البنك المركزي السعوديمن  اللوائح التنفيذية بواسطةالمبادئ اإلرشادية الصادرة ق مع متطلبات مالية تكميلية ولتتواف
الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات  عن ساماتتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة  .حسب المعايير الدولية للتقرير المالي

الدخل والدخل الشامل وقائمة للمركز المالي  األولية الموجزة القوائموعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن  والمصروفات لعمليات التأمين
والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 بعملياتها الخاصة بها.ة الخاصة والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشامل

، يتم دمج أرصدة و معامالت عمليات التأمين مع ركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليعند إعداد المعلومات المالية على مستوى الش
لمحققة، إن وجدت بالكامل تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف االرصدة والمعامالت للعمليات المتداخلة واألرباح والخسائر غير ا

أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واالحداث المشابهة في 
 ظروف مماثلة.

 ويجبعلى كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية  )المعلومات المالية( الموجزةاألولية المالية  القوائمتشتمل  ال
ً  تقرأ أن  .2021 ديسمبر 31 وللسنة المنتهية في في كما للشركة السنوية المالية القوائم مع جنب إلى جنبا

 العملة الرئيسية وعملة العرض (ب)

 .ة الوظيفية للشركةالعمل والذي يمثل أيضا وديللاير السعيتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة للشركة با

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات (ج)

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
ومبالغ لقوائم المالية األولية الموجزة وإيضاحات وارتباطات الموجودات والمطلوبات بتاريخ ا لمطلوباتللموجودات والمفصح عنها ل

 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.اإليرادات والمصروفات خالل فترة التقرير

 داثألحا تقعاوت كلذ في بما،  رىألخا لموالعوا يخيةرلتاا رةلخبا لیإ الشركة فيها دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميت
 .ظروفلظل ا في لةومعق نهاأ دي عتق لتيا لمستقبليةا

 المالية: القوائمفي إعداد هذه المطبقة فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 

 الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين النهائيةالمسؤولية  (1)

ديد إن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك الع
من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لهذه المطالبات. يتم 

عن التكاليف المتوقعة المبلغ عنها و اتلكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة بالتعويض القوائمالتقديرات في نهاية فترة إعداد  إجراء
 کةرلشا لیإ لمبلغةا يةردلفا تللحاالت لتقييماا تخالدم دامباستخ عةوفدلما رغي تالباطلما ريدتق ميت .عنهاغير المبلغ للمطالبات المتكبدة 
 ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.قوائم ماليةفي نهاية كل فترة 

المركز  قائمةعنها  هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ  مبلغال غيرمطالبات المتكبدة الإن مخصص 
المركز المالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات  قائمةلمؤمن قبل تاريخ ل أي حصول الحادثةلي، الما

في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات  والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاالمبلغ عنها 
بلية. يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المستق

 لقطاعبما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة  القطاعات اسلوبالمتوقعة لتحديد هذه األحكام. كما استخدم الخبير االكتواري 
ساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية . تستند هذه األالتأمين الطبي
 المطالبات.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات ()ت

 االستثماراتقيمة  إنخفاض (2)

لالستثمارات  لةدلعاا لقيمةا في لصوامتأو  وهريج ضنخفاا كناه ونيک مادعن لماليةا االستثمارات قيمة في اإلنخفاض ديدبتح کةرلشا ومتق
شهًرا أو أكثر مطولة ،  12. تعتبر فترة لتحديد االحكام والتقديرات "هام" أو "مطول" يتم استخدام ماهو. ألقل من قيمتها الدفترية لماليةا

هاًما وفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة ، من بين عوامل أخرى  يةاألصل٪ من التكلفة 30بنسبة  إنخفاضويعتبر 
 ، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة الستثمار أقل من تكلفته.

 الذمم المدينة إنخفاض (3)

قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ  إنخفاضيتم تكوين مخصص 
 ميظلتنا دةعاأو إ سإلفالا في نيدلما لخديأن  لحتما، وانيدللم لهامةا لماليةا تباولصعا رتعتبالمستحقة وفقًا للشروط األصلية للمدينين. 

 .قيمتها إنخفضت دق ينةدلما ممذلأن ا علی راتشؤم دادلسا يف رلتأخأو ا دادلسا نعز لعج، وا لماليا

 القيمة العادلة لألدوات المالية (4)

ير القيمة القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقد تستند
 اثلة.لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مم سعر العمولةالعادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

سعار المدرجة غير متاحة بطريقة أخرى باستخدام ألها سوق نشط أو عندما تكون اليوجد  الدوات المالية التي أليتم تحديد القيمة العادلة ل
لة أو باستخدام أساليب التقييم. في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماث

استخدام تقنيات التقييم  عند لمناسبةا تضاراالفتا سساأ علی درتق فإنها،  متاحة ةظللمالح لقابلةا وقلسا تخالدم ونتک ال حيثماالنماذج. و
. بتحديدهاأولئك الذين قاموا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن  ومراجعتها بشكل دوريلتحديد القيم العادلة ، يتم التحقق من صحتها 

يتم معايرة جميع النماذج المستخدمة لضمان أن تعكس المخرجات البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم 
و مخاطر الطرف  لخاصةا نالئتماا طرمخا) نالئتماا طرمخا لمث تمجاال بلطتت،  كلذ معالنماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و

 .هاريدتقدارة إلا نم المستوجب تاطتبارالوا تلتقلباوا (المقابل

 تكاليف إكتتاب مؤجلة  (5)

ذات الصلة. إذا  الوثيقةعلى أنها تكاليف شراء مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدار فترة تغطية  الوثائقبيع  اكتتابيتم تسجيل بعض تكاليف 
 إنخفاضتسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا  فإنه باإلمكانفتراضات الربحية المستقبلية لهذه السياسات ، اللم يتم تحقيق ا

 إضافي.

 اقساط التأمين عجزاحتياطي  (6)

نسبة الخسارة المتوقعة  إن تقدير احتياطي عجز قسط التأمين حساس للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث المستقبلية. ويعتمد على
سب السياسات المكتوبة. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري إلى للجزء غير المنتهي من المخاطر ح

 العالقة بين المطالبات واألقساط المتوقع أن تتحقق في المستقبل.

 19تأثير كوفيد  (7)

ئحة اعترافًا بانتشاره "( على أنه جا19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي الفيروس كورونا )"كوفيد م2020مارس  11في • 

 السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وص إغالق اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخص

 الحدود ، وأصدرت المبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي وفرضت االغالق الكامل وحظر التجول على مستوى الدولة.

من  عليهفي دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من األماكن التي تعمل فيها الشركة وما يترتب 19 -كوفيداستجابة النتشار فيروس • 
قامت إدارة الشركة بتقييم آثارها على عملياتها بشكل مسبق واتخذت سلسلة تعطيل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق،

 من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث مكان عملها. -      

 الحفاظ على استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة والحفاظ على سالمتها ". -      
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات ()ت

 19-كوفيدتأثير  (7)

 فإن، تقدير موضح أدناه. كما هو الحال مع أيفي مجال األعمال الطبية والمحركات كما هو 19-كوفيد يظهر التأثير الرئيسي لوباء
 الوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي النتائج الفعلية التوقعات واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتتطور بسرعة

ستستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها  قد تكون مختلفة عن تلك المتوقعة. تأثير مثل هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ، و
 واألثر المرتبط به بشكل منتظم.

 

 اإلحتياطيات الفنية الطبية

قد ساعد مقيمين بناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين وال
، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج  الكامل غالقاإل فترة خالل سلبيفي الحد من أي تأثير 

،  م2020يونيو  21منذ  الكامل االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق
ات إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقع

 ختبار كفاية االلتزامات. إل 2022 سبتمبر 30المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية في 
 

  اإلحتياطيات الفنية للمركبات

إلى جميع شركات التأمين  م2020مايو  08)"التعميم"( بتاريخ  189التعميم  البنك المركزي السعودي، أصدر  19-استجابة لوباء كوفيد 
التأمين  اقساطفي المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى ، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع 

 لمركباتااقساط الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع  لقطاع االفرادمركبات على ال
 هذا التعميم. صدور في غضون شهر واحد من المكتتبة لقطاع االفرادالجديدة 

داخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد ناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ، مجموعة متنوعة من العوامل ال
مطالبات المتوقعة لفترة في األقساط ، بناًء على ال عجزشهرين في إنهاء وثائق تأمين المركبات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي 

 دة.دشهرين ممال

 ً  شهًرا وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة. 14للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية ، أي  المكتتبةللسياسات الجديدة  وفقا

عقود على مستوى مجمع  قامت الشركة بإجراء اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب تأمينها
 .2022 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في  19.2 وسجلت احتياطي كفاءة قسط التأمين ات)أو "مجزأ"( لخط أعمال السيار

 
 الموجودات المالية

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد  19-كوفيدأجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة 
المالية. وتشمل هذه العوامل ، الصعوبات المالية الكبيرة للم صِدرين أو المدينين ، والتخلف عن السداد  االمالية أو مجموعة  الموجودات

أو التأخر في السداد ، واحتمال دخول الم صدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، وما إلى ذلك. في حالة األسهم 
ى تقييًما لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو انخفاض طويل األمد في القيمة العادلة المصنفة ضمن األصول المتاحة للبيع ، أجر

أي آثار مادية على  الهكن تلم  19-كوفيدلألصول المالية إلى ما دون تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة 
. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةونتائج الشركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة أشهر 

 عن كثب.
 

 إدارة مخاطر االئتمان

 

عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتغيرة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه 
قطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. بناًء على مراجعة الكثافة االئتمانية في ال

 وانخفاض أسعار النفط. 19-المراجعة ، لم تحدد الشركة أي قطاع بعينه يتأثر بشكل كبير بجائحة كوفيد
 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 

 
12 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

شركة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية لل
ك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري لهنا، لم يتم إصدار معاير جديدة ، ومع ذلك، م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

قائمة المالية السنوية للشركة، لم تقم الشركة بتطبيق مبكر ألي معيار) تفسير( أو تعديالت الوقد تم شرحة في  2022يناير  1مناعتباًرا 
 أصدرت لكنها غير سارية بعد.

 
 المعايير الصادرة ولم تسري بعد

 

إختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات على المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي، والتي تم نشرها و أصبحت 
 إلزامية لالمتثال للشركة اعتبارا من تواريخ مستقبلية. 

 

 الوصف المعيار/ التفسير/ التعديالت

تاريخ السريان من الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 تاريخ التاليال

 2023يناير  1 االدوات المالية )أنظر أدناه( 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 2023يناير  1 عقود التأمين )أنظر أدناه( 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 األدوات المالية – 9أ( المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يتعامل المعيار الجديد مع البنود التالية 39وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم م 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار بتاريخ 
 التي تتعلق باألدوات المالية:

 أ. التصنيف والقياس 

من خالل  نهًجا واحًدا لتحديد ما إن تم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة 9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 :هماالدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كان كال

 .يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية -1

 ط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة.تنشأ الشرو -2

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وسيتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المحققة من خالل 
 ، إذا استوفت الشرطين التاليين:بيعهاد قائمة الربح أو الخسارة عن

 ع.يتم اإلحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وللبي -1

األصلي والفائدة  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي تعد فقط دفعات من المبلغ -2
 على المبلغ األصلي القائم.

 يتم قياس الموجودات المالية التي ال تفي بأي من تلك الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك، عند اإلثبات
الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل المبدئي، يمكن للشركة استخدام خيار تحديد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يحتفظ بها للمتاجرة،، يمكن للشركة و بشكل ال رجعة فيه، عرض التغيرات الالحقة في الدخل 

لخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الشامل اآلخر في قيمتها العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح وا
 .الخسارة

   س )تتمة(أ. التصنيف والقيا

مة إضافةً إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم اإلعتراف بمبلغ التغير في القي
بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في قائمة الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان اإلعتراف  المتعلقةالعادلة للمطلوبات المالية 

أو زيادة عدم التطابق المحاسبي في  خلقبأثر التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في قائمة الدخل الشامل اآلخر قد يتسبب في 
 الربح أو الخسارة.
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 ب. انخفاض في القيمة 

خسائر االئتمان المتوقعة، على عكس الخسائر االئتمانية  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني 9ة . بموجب نهج المعيار الدولي للتقارير المالي39المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان
 ر االئتمان منذ االعتراف األولي.المتوقعة. يتم تحديث مبالغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاط

 
 المحاسبة عن التحوطج. 

متطلبات جديدة للمحاسبة عن التحوط والتي تتسق بشكل أكبر مع إدارة المخاطر. تؤسس المتطلبات  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات نهًجا يعتمد بشكل كبير على المبادئ لنموذج المحاسبة عن التحوط العام. تنطبق 

للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة  الكليةتحوطات الالقيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة باسم "
منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير . وقد تم 39في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الحالية في معيار المحاسبة الدولي 

 كمشروع مستقل. الكلي المحاسبة الدولية يتعامل مع محاسبة التحوط

 تاريخ السريان

"عقود  4ولكن، التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2018يناير  1في   9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 
"عقود التأمين" والتي تم 4"األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي  9تي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التأمين":وال
الحالي ليسمح للمنشآت بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق  4والذي يغير المعيار الدولي للتقرير المالي  2016سبتمبر  12نشرها في 

قبل سريان معيارعقود التأمين  9بأن تقلل بعض من التأثيرات على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4رير المالي المعيار الدولي للتق
"عقود التأمين"(. وتقدم التعديالت خيارين  17الجديد من المجلس الدولي للمعايير المحاسبية الدولية )المعيار الدولي للتقرير المالي  

 بديلين.

 حتى قبل ما يلي: 9ء مؤقت لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تطبيق إعفا -1

 .أ. تاريخ سريان المعيار الجديد الخاص بعقود التأمين

، يلزم عرض اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية خالل 2023يناير  1ب. فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 سابقًا؛  9الخيار فقط للكيانات التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي  فترة التأجيل. ي تاح هذا

بعض من عدم التطابق المحاسبي الذي قد يحدث قبل اعتماد  ات، ولكنها قامت باستبعاد تأثير9اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي   -2
 .جديد من قائمة الربح أو الخسارة للموجودات المالية المحددةمعيار عقود التأمين ال

 أجرت الشركة تقييماً مفصالً كما في تاريخ التقرير:

)بما في ذلك مكونات  4( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناتجة من العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 1)
 تم تفكيكها من عقود التأمين( بإجمالي قيمتها الدفترية لجميع التزاماتها؛  الودائع أو م شتقة مضمنة

ذه ( تم مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على ه2)
حتى  9جة لذلك، قررت الشركة تأجيل اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. ونتي

تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم 
  المالية للشركة.

 

 

 

 

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 

 
14 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( المعايير الصادرة ولم تسري بعد
 

 تقييم التأثير

 570: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي) 588، بلغ إجمالي الموجودات المالية وتلك المتعلقة بالتأمين م2022 سبتمبر 30كما في 
مليون لاير سعودي( على التوالي. تتكون الموجودات  639 :2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 679مليون لاير سعودي( و 

ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 585المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حاليًا من نقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 
مليون لاير سعودي  1.9بيع بمبلغ مليون لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة لل 423: م2021

مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية  1.9: م2021)
لم تقم الشركة بعد بإجراء  بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بسندات الدين والطبيعة االستراتيجية الستثمارات األسهم. ومع ذلك،

 تقييم تفصيلي لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبار فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو
يع بالقيمة العادلة من .سيكون االستثمار في الصناديق المصنفة تحت االستثمارات المتاحة للب9مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي 

مليون لاير سعودي  0.3. لدى الموجودات المالية األخرى قيمة عادلة تساوي 9خالل الدخل الشامل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي 
 مليون لاير سعودي.  0.2 العادلة خالل السنة والذي يساوي مع تغير في القيمة 2022 سبتمبر 30كما في 

. ويستند ما سبق إلى م2021ديسمبر عام  31و  2022 سبتمبر 30كما في مخاطر ائتمانية منخفضة ذات مالية  موجوداتالشركة لدى 
. يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات 9تقييم التأثيرعالي المستوى للمعيار الدولي للتقرير المالي 

يالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة والداعمة اإلضافية التي سيتم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل التي تنتج عن المزيد من التحل
: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون ذلك ذو 9عام، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي

مكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تأثير جوهري. في الوقت الحالي، ال ي
 تفصيلية.

 

 ( "عقود التأمين"17ب( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 نظرة عامة

واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل م وهو يحدد مبادئ اإلعتراف والقياس وطريقة العرض 2017تم نشر هذا المعيار في مايو 
 عقود التأمين".ل" 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

على أن  ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وجميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات ميزة المشاركة االختيارية
 عن عقود التأمين: ك فصل التاليأيضاً بإصدار عقود تأمين. ويتطلب ذل تقوم الشركة

دمجة، إذا استوفت معايير معينة. -1  المشتقات الم 

 مكونات استثمارية متميزة -2

 أي تعهد بنقل بضائع متميزة أو خدمات غير تأمينية. -3

ر الدولي للتقرير المالي والمعيا 9بشكل منفصل طبقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  العناصريجب حساب تلك 
 (.15رقم 

 
 القياس

، والذي يسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 4بخالف متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 القياس المختلفة التالية:نماذج  17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2015التي كانت متاحة قبل تاريخ يناير و القياس 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( ( "عقود التأمين"17ب( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
 

 العام على العناصر األساسية التالية: القياس نموذجيستند 

 أ( الوفاء بالتدفقات النقدية والتي تتضمن:

 االحتمالية المرجحة للتدفقات النقدية المستقبليةتقديرات  -1

 بتلك التدفقات النقدية المستقبلية،متعلقة التعديل لتعكس قيمة النقد الزمنية )أي: الحسومات( والمخاطر المالية ال -2

 غير المالية.الوتعديل المخاطر للمخاطر  -3

غير المحقق لمجموعة من عقود التأمين والتي سيتم االعتراف به عندما ب( هامش الخدمة التعاقدي. يمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح 
اء تقدم الشركة الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدي سالباً في البداية؛ سيتم إدراج أي صافي مبلغ بالسالب للوف

 .بالتدفقات النقدية في البداية في قائمة الربح أو الخسارة على الفور

 في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين لتكون مجموع التالي:

 التزام التغطية المتبقية والتي تتكون من الوفاء بالتدفقات النقدية التي ترتبط بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية لمجموعة -
 تاريخ.عقود التأمين في ذلك ال

والتزام للمطالبات المتكبدة والتي يتم قياسها عند الوفاء بالتدفقات النقدية التي ترتبط بالخدمات السابقة المخصصة لمجموعة عقود  -
 التأمين في ذلك التاريخ.

ن ال يمكن لهامش الخدمة التعاقدية يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية، ولك
لربح أن يكون سالباً، لذلك يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية في قائمة ا

 أو الخسارة.

الدخل الشامل اآلخر، يتم تحديد ذلك من خالل  سيتم إدراج تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في قائمة الربح أو الخسارة أو قائمة
 اختيار سياسة المحاسبية.

كة تعتبر طريقة الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لعملية قياس العقود ذات ميزات مشاركة اختيارية )يشار إليها أيًضا باسم "عقود المشار
 المباشرة"(.

قود تلك المعايير عند إبرام العقد وال تتم إعادة تقييمها الحقاً. يتم تعديل هامش الخدمة يتم إجراء هذا التقييم الذي يقيس ما إذا استوفت الع
 التعاقدية لهذه العقود إضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام؛

 التغيرات في أسهم القيمة العادلة للبنود الرئيسية للشركة -1

 ية التي الترتبط بالموجودات الرئيسية.التغيرات في اثر قيمة النقد الزمنية والمخاطر المال -2

إضافة إلى ذلك، ي سمح بطريقة تخصيص قسط مبسط من أجل قياس إلتزام التغطية المتبقية إذا كانت تلك الطريقة توفر قياًسا ال يختلف 
أقل. مع طريقة تخصيص جوهريًا عن النموذج العام  لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة لمدة سنة أو 

النموذج  القسط، تتطابق التزامات التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي ناقًصا التدفقات النقدية إلقتناء التأمين. يبقى
المستقبلية لقيمة النقد الزمنية  العام قابالً للتطبيق ألغراض قياس المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال ت لزم المنشأة بتعديل التدفقات النقدية

 وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية خالل سنة واحدة أو أقل منذ تاريخ تكبد المطالبات.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( التأمين"( "عقود 17ب( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
 تاريخ السريان

م 2019خالل يونيو  17أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية الدولية تعديالت لمسودة التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
مسائل المطروحة من قبل وتلقى المجلس تعليقات مختلفة من المساهمين، يقوم المجلس الدولي للمعايير المحاسبية الدولية بإعادة مناقشة ال

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية الدولية  17المساهمين. وبالنسبة للتعديالت المقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المعيار الدولي للتقرير  وتأجيل 17بإتباع إجراءاته القانونية اإلعتيادية لوضع المعايير. يكون موعد سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

م. وبموجب مسودة التعرض الحالية، تم م2021يناير  1حالياً بتاريخ  4واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير المالي  9المالي 
باإلضافة إلى  م.2022يناير  1حتى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد  17اقتراح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

حول إجراء تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير مناقشاته م2020مارس  17ذلك، فقد أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية، في 
وي سمح . 2023يناير  1المعيار إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبداء في أو بعد  تطبيقتاريخ تأجيل وقرر المجلس  17المالية رقم 

"اإليراد من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي  15عندما يتم تطبيق كال المعيارين )المعيار الدولي للتقرير المالي بالتطبيق المبكر
 "األدوات المالية"(. وتنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه. 9للتقرير المالي 

 

 التحول
، إن لم يكن التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل قابالً للتطبيق على مجموعة من عقود التأمين، فعندها طبيق بأثر رجعي. ومع ذلكتي لزم ال

 ت لزم المنشأة باختيار طريقة التطبيق بأثر رجعي المعدل أو طريقة القيمة العادلة.
 

 اإلفصاحات والعرض
)وعقود االستثمار ذات ميزات مشاركة اختيارية، إن وجدت( كنتيجة تتوقع الشركة تغير السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين 
 لتطبيق المعيار الجديد إضافة إلى التعديالت والعرض واإلفصاحات.

 

 التأثير
لم يتم  . اعتباراً من تاريخ نشر هذه القوائم المالية،17ت قيّم الشركة حالياً تأثير التطبيق والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تقييم التأثير المالي إلعتماد المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل للفجوات والجوانب الرئيسية للتأثير كما يلي:

 تلخيص التأثير الجوانب الرئيسية للتأثير

 التأثير على الجانب المالي

م. نظًرا ألن معظم 2018المفصح عنها لعام  تعمل الشركة حاليًا على التحقق من التأثير المالي على األرصدة
عقود التأمين الخاصة بالشركة هي قصيرة األجل المستحقة لمنهج تخصيص أقساط التأمين الذي يشبه إلى حد 

 كـ 2020كما أنهى بنجاح إعادة تقييم نتائج عام  كبير ممارسة الحساب الجاري، ال يوجد تأثير جوهري متوقع.
لمؤسسة النقد العربي  2021نوفمبر  30في  ألولى التي تنظمها الجهة المنظمة وتقدمهاجزء من الجولة الجافة ا

لم يكن المعيار الدولي للتقارير المالية  بناًء على المحاكاة التي تم إجراؤها ، التأثير المالي للتطبيق السعودي.
وجهة نظره حول التأثير المالي أثناء  سيعزز مهًما أيًضا. الشركة 4مقارنة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  17

 .2022الجريان الثاني والثالث ، المخطط لهما قبل نهاية عام  إكمال

 التأثير على البيانات

متطلبات بيانات إضافية ) مثال ، تاريخ استحقاق القسط لالعتراف  17لدى المعيار الدولي للتقرير المالي 
عقود إعادة التأمين التي تم تفصيلها إلى المخاطر المرفقة أو ، وLFRCاألولي، وبيانات االستالم للقسط 

الخسارة المتكبدة لتقييم حدود العقد، وانخفاض الدقة لتلبية مستوى متطلبات التجميع والبيانات لمزيد من 
(. سيتم إجراء ممارسات مكثفة أخرى لضمان توفر البيانات 17اإلفصاحات وفق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 االنتهاء من أول محاكاة للتشغيل لم يتم اإلبالغ عن أي نقص أو نقص كبير في البيانات خالل لمطلوبة.ا
 .التجريبي

التأثير على جانب نظم تكنولوجيا 
 المعلومات

 17تم إجراء تقييم مفصل لقدرات األنظمة الحالية لحسابات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 وإعداد التقارير وما إذا كان ينبغي تنفيذ أنظمة / محركات حساب جديدة.والتخزين 

األول. بالتنسيق مع  التجريبيتم تنفيذ األداة بنجاح واستخدامها لمعالجة واستخراج نتائج المحاكاة للتشغيل 
محددة قبل  الخبير االكتواري ، تعمل اللجنة التوجيهية بنشاط لسد أي فجوات مستشار الشركة المعين والمعين
 .الثالثة التجريبيالموعد المحدد لمحاكاة التشغيل 

 تأثير العمليات

، نظراً ألن معظم عقود 17تمارس الشركة تقييم األثر التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 العمليات معتدالً.الشركة سيتم قياسها بموجب لمنهج تخصيص أقساط التأمين؛ فإنه من المتوقع أن يكون تأثير 

 لم يتم اإلبالغ عن أي تأثير كبير على العملية أثناء االنتهاء من
 .التجريبيأول محاكاة للتشغيل 

 التأثير على ترتيبات إعادة التأمين
هناك حاجة إلى مزيد من التقييم لتأكيد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقساط إعادة 

 المسندة تلقائيًا لمنهج تخصيص أقساط التأمين.التأمين 

التأثير على إطار عمل  السياسات 
 والرقابة

تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة 
التأكد من تقييم الفجوات  . يتم إجراء ممارسة مفصلة لهذا الغرض بعد17بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المالية والتشغيلية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( ( "عقود التأمين"17ب( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
 

 التأثير
اعتباراً من تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم . 17ت قيّم الشركة حالياً تأثير التطبيق والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تقييم التأثير المالي إلعتماد المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل للفجوات والجوانب الرئيسية للتأثير كما يلي:

 

 تلخيص التأثير الجوانب الرئيسية للتأثير

 إطار الحوكمة والرقابة
 التقارير إلعداد الدولي للمعيار شامل حوكمة برنامج بوضع الشركة قامت
 في التقدم لمراقبة لإلشراف توجيهية لجنة إنشاء يتضمن والذي 17 رقم المالية
 .المصلحة أصحاب مختلف إلى والمسؤوليات األدوار وتوزيع التنفيذ

  التشغيل مجال

 وضع تشمل والتي التصميم لمرحلة التشغيلية الجوانب تصميم بصدد الشركة
 بوضع  أيضا   الشركة تقوم كما. البيانات لتلك وقاموس للبيانات شاملة سياسة
 أحرزت .المختلفة الفرعية لألنظمة الهيكلية التصاميم على األخيرة اللمسات
ا الشركة  البائعين اختيار على حالي ا وتعمل العمل متطلبات تقييم خالل من تقدم 

 الجديدة الموارد وتقييم للتحول الالزمة المختلفة العمليات من االنتهاء مع
 .المطلوبة

 المجال الفني والمالي

مختلفة لسياستها تشمل العديد من  وسياسات لوائحالشركة باكمال  قامت
المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب 

. يتم اتخاذ قرارات السياسة 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 تمت ، حالي ا .بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة

 تطبيق لمشروع التوجيهية اللجنة قبل من ياساتالس غالبية على الموافقة
 .للشركة التابعة 17 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 خطة الضمان
 األخيرة اللمسات لوضع اآلخرين المصلحة أصحاب مع الشركة تعمل
 .التنفيذ بعد وما االنتقالية الفترة على التحول لتطبيق الضمان خطة على

مشروع تحت إشراف الرئيس التنفيذي للشركة. عالوة على ذلك، لتقييم األثر المالي والتشغيلي للبدأت الشركة عملية التطبيق وشكلت فريق 
 كمستشار لها. لوكس للخدمات االكتوارية، قامت الشركة بتعيين شركة 17للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.ليس لها تأثير على هذه  السارية المعايير / التفسيرات / التعديالتإن 

 
 ومايعادله النقد -4

 من اآلتي:  وما في حكمها، تتكون النقدية الموجزةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية 
 م2021ديسمبر  31 م2022 سبتمبر 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 52,014,680 9,193,125 نقد لدى البنوك
 13,749 16,425 نقد في الصندوق

 9,209,550 52,028,429 

 .ووقفاً لمنهجية التصنيف المعتمد من ستاندرد اند بورز و موديز ذات تصنيف ائتماني جيدأطراف  يتم إيداعه لدى النقد لدى البنوك

 

 المرابحةودائع  -5

تتضمن الودائع ألجل ودائع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد وتستحق خالل فترة تزيد عن ثالثٍة أشهر من تاريخ اإلقتناء. 
 سنويا(. %3.4الى  %0.8: تتراوح نسبتها م2021ديسمبر  31سنويا ) %3.3لـ  %2.5 من عموالت تتراوح نسبتها تحقق الودائع

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و
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 التأمين المدينةاألقساط وأرصدة  -6

 المبالغ المستحقة التالية:من الذمم المدينة بعمليات التامين  تتكون
    
 2022 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 155,485,361  188,864,006 حملة الوثائق

 70,716,931  152,630,273 الوسطاء والوكالء
 79,816,404  17,600,784 األطراف ذات عالقة 

 27,688,737  10,796,750 أرصدة معيدي التأمين المدينة 
 369,891,813  333,707,433 

    ناقًصا:
 (31,595,125)  (36,615,866) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )حملة الوثائق(

 (18,633,885)  (16,506,413) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )الوسطاء والوكالء(
 (16,516,338)  (8,179,394) (16)إيضاح  ديون مشكوك في تحصيلها )أطراف ذات عالقة(مخصص 

 (5,550,314)  (4,695,502) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )أرصدة معيدي التأمين المدينة(
 (65,997,175)  (72,295,662) 
 303,894,638  261,411,771 

 إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كاآلتي: 
    
 م2022 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 74,709,822  72,295,662 الرصيد االفتتاحي
 9,344,168  (6,298,487) / السنة  مخصص مكون خالل الفترة )عكس(/

 (11,758,328)  42,180 شطب ديون معدومة

 72,295,662  66,039,355  نهاية الفترة / السنةالرصيد 

 

 

 

 

 

  



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة األولية ) غير مراجعة (إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة -7

 ) أ ( مطالبات تحت التسوية واحتياطات

 )مراجعة( 2021ديسمبر  31  )غير مراجعة( 2022 سبتمبر 30  

  
 اإلجمالي

 حصة معيدي 
 الصافي التأمين

 
 اإلجمالي

 حصة معيدي
 الصافي التأمين

 68,813,441 (377,883,139) 446,696,580  113,310,665 (375,500,638) 488,811,303  مطالبات تحت التسوية نهاية الفترة / السنة

 10,861,709 - 10,861,709  12,636,167 - 12,636,167  إحتياطيات أخرى نهاية الفترة / السنة

 79,675,150 (377,883,139) 457,558,289  125,946,832 (375,500,638) 501,447,471  مطالبات تحت التسوية واحتياطيات نهاية الفترة / السنة

 (11,401,314) - (11,401,314)  (43,295,393) - (43,295,393)  ناقص: قيمة قابلة للتحقق من الخردة  والتعويضات نهاية الفترة / السنة

 68,860,836 (377,883,139) 446,156,975  82,651,439 (375,500,638) 458,152,078  مطالبات تحت التسوية واحتياطيات نهاية الفترة / السنة

 81,860,081 (65,106,710) 146,966,791  88,848,979 (62,402,235) 151,251,214  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها نهاية الفترة / السنة

  609,403,292 (437,902,873) 171,500,418  593,123,766 (442,989,849) 150,133,917 

 434,131,880 (116,386,036) 550,517,916  376,571,491 (55,832,924) 432,404,415  مطالبات مدفوعة خالل الفترة / السنة 
      

   

 (46,683,512) 339,166,728 (385,850,240)  (68,273,836) 377,883,139 (446,156,975)  مطالبات تحت التسوية واحتياطيات بداية الفترة / السنة

 (74,101,373) (43,367,257) (117,468,630)  (81,860,081) 65,106,710 (146,966,791)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها بداية  الفترة / السنة

  (593,123,766) 442,989,849 (150,133,917)  (503,318,870) 382,533,985 (120,784,885) 

 463,480,912 (176,841,900) 640,322,812  397,937,992 (50,745,948) 448,683,941  المطالبات المتكبدة خالل الفترة / السنة
 

 ) ب ( أقساط التأمين غير المكتسبة

 )مراجعة( م2021ديسمبر  31  )غير مراجعة( م2022 سبتمبر 30  

  
 اإلجمالي

 حصة معيدي
 الصافي التأمين

 
 اإلجمالي

 حصة معيدي 
 الصافي التأمين

 226,127,201 (39,420,956) 265,548,157  226,968,124 (27,161,652) 254,129,776  أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية الفترة / السنة

 596,666,103 (180,871,570) 777,537,673  637,785,194 (214,387,327) 852,172,521  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة / السنة

 (28,780,907) (28,780,907) -  (26,108,560) (26,108,560) -  مصاريف فائض الخسارة خالل الفترة / السنة

 (567,044,273) 221,911,781 (788,956,054)  (468,120,895) 191,135,120 (659,256,015)  أقساط تأمين مكتسبة خالل الفترة / السنة

 226,968,124 (27,161,652) 254,129,776  (370,523,863) (76,522,419) 447,046,282  أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية الفترة / السنة



 السعودية للتأمين التعاونيالشركة العربية 

  ) شركة مساهمة سعودية (

 القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (إيضاحات حول 
 م2022سبتمبر  30في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة -7

 مكتسبةاعادة تأمين غير عموالت ) ج ( 
 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 6,759,142  5,256,973  في بداية الفترة / السنة 
 22,014,345  18,061,063  عموالت مستلمة خالل الفترة / السنة
 (23,516,514)  (14,769,312)  عموالت مكتسبة خالل الفترة / السنة

 5,256,973  8,548,724  في نهاية الفترة/ السنة 

 

 د ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 18,459,055  23,086,197  في بداية الفترة / السنة 
 65,712,766  85,653,774  متكبدة خالل الفترة / السنة

 (61,085,624)  (61,646,252)  الفترة / السنةمطفأة خالل 
 23,086,197  47,093,719  في نهاية الفترة / السنة 

 االستثمارات - 8

 استثمار متاح للبيع (أ

مليون لاير سعودي يتعلق بـحصة الشركة في  1,9، يمثل االستثمار المتاح للبيع  م2021ديسمبر  31و  2022 سبتمبر 30كما في 
 عقد في نجم ٪ من رأس المال3.45نجم لخدمات التأمين )"نجم"( والذي يمثل رأس مال شركة 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب
 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 90,028,540  92,247,362  الرصيد االفتتاحي   

 107,351  2,042,855  السنةالمستحوذ عليه خالل الفترة / 

 -  (107,818,979)  المستبعد خالل الفترة / السنة

 2,111,471  161,031  مكاسب غير محققة من التغير في القمية العادلة

 -  13,689,788  خالل الفترة/ السنة اتاألرباح المحققة من االسبعاد
 92,247,362  322,056  الرصيد الختامي  

 92.25: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.32، القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تمثل  م2022 سبتمبر 30كما في 
 .السعوديات المدرجة في السوق شركالحقوق ملكية في  ادوات استثمارات فيمليون لاير سعودي(

 حتى تاريخ االستحقاق ار محتفظ بهاستثم (ج

)أ(  بتصنيف ، استثمار الشركة في السندات اإلسالمية )"الصكوك"( الصادرة عن بنك محلي لديه ائتمان م2022 سبتمبر 30كما في 
 .صًكا( 75: م2021ر ديسمب 31صًكا ) 75ودي( تتكون من مليون لاير سع 75: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 75

 
 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

638,942,75   االفتتاحيالرصيد    35,531,657 

 40,000,000  -  االضافات

821,096,1  / السنة، صافي إطفاء خالل الفترة   410,981 

549,039,77  للفترة/ السنة  النهائيالرصيد    75,942,638 

 
  



 السعودية للتأمين التعاونيالشركة العربية 

  ) شركة مساهمة سعودية (

 القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (إيضاحات حول 
 م2022سبتمبر  30في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
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 مخصص الزكاة -9

 )أ(    الزكاة المستحقة
 
 السنة كاآلتي: الفترة/ كانت حركة الزكاة المستحقة خالل    

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 10,517,581  8,416,408  الرصيد بداية الفترة / السنة 
 7,097,100  6,384,618  خالل الفترة / السنة  مخصص

 (9,198,273)  (7,174,773)  مدفوع خالل الفترة / السنة 
 8,416,408  7,626,253  الرصيد نهاية الفترة / السنة 

  )ب(  وضع الربوط

 ,م2021سنة  حتى المالية لكل السنواتهيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت الشركة  بتقديم اإلقرارات الزكوية إلى 

 دون أي التزام زكوي إضافي. 2019حتى  2008نهائية للسنوات من التقييمات الاستلمت الشركة 

 رأس المال -10

 300: 2021ديسمبر  31) 2022  سبتمبر 30بتاريخ  مليون لاير سعودي  300يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 
المساهمين لاير سعودي، هيكلة  10مليون سهم(، قيمة كل سهم  30: م2021ديسمبر  31مليون سهم ) 30مليون لاير سعودي(، مقسم إلى 

 موضحة فيما يلي:
 

 )مراجعة( م2021ديسمبر  31  )غير مراجعة( م2022 سبتمبر 30 
 رأس المال المصرح به والمصدروالمدفوع  رأس المال المصرح به والمصدروالمدفوع 
 لاير سعودي  عدد األسهم  لاير سعودي  عدد األسهم 

الشركة العربية السعودية 
 ش.م.ب –للتأمين التعاوني 

     
9,000,000   90,000,000   

9.000.000  90.000.000 

 210.000.000  21.000.000   210,000,000  21,000,000 أخرى
 30,000,000  300,000,000   30.000.000  300.000.000 

 
 ساسي والمخفضالسهم األ خسارة   -11

سهم المصدرة والقائمة على المتوسط المرجح لعدد األ االجمالي للفترة الخسارةلمخفضة بقسمة صافي السهم األساسية وا خسارة تم حساب
 ,خالل الفترة

 ي:على النحو التالالسهم األساسية والمخفضة  خسارة 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   
 م2021  م2022  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

 (41,998,138)  (50,011,071)  بعد الزكاة المساهمين إلى ةالعائدالفترة  خسارة إجمالي
000,30  المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )باآلالف(   30,000 

(40,1)  (1,67)  السهم األساسي والمخفض  خسارة   

 

 .2021و  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة  مخفضةال توجد أسهم محتملة 

 

 

 

 



 السعودية للتأمين التعاونيالشركة العربية 

  ) شركة مساهمة سعودية (

 القوائم المالية الموجزة األولية ) غير مراجعة (إيضاحات حول 
 م2022سبتمبر  30في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
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 االحتياطي النظامي  -12

يتعين على الشركة ، البنك المركزي السعوديز( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن  2) 70وفقاً لعقد تأسيس الشركة، والمادة 
التحويل فقط في يتم القيام بهذا حتى يتساوى االحتياطي مع رأس المال و للسنة ٪ من صافي الدخل20احتياطي نظامي بنسبة  تخصيص

 السنة. إن هذا االحتياطي غير متاح لتوزيعه على المساهمين كأرباح حتى تصفية الشركة. نهاية

 

 إدارة رأس المال -13

 لمساهمين.قيمة اوزيادة أعمالها عم أهداف جيدة من أجل دمال نسب رأس تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 

المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام. يتم إجراء  تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس 
تعديالت على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب تغيرات الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. للحفاظ 

الشركة زيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم جديدة.على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ تو
 غير ملتزمة بهامش المالءة المطلوب من قبل البنك المركزي السعودي.

تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفقًا لمتطلبات الشركة واالمتثال لمتطلبات المنظمين لألسواق التي تعمل فيها 
شركة مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين واألسهم. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق ملكية ال

 تنسب إلى حاملي األسهم تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.

من لوائح التأمين المنفذة التي تبين بالتفصيل هامش المالءة المطلوب  66في المادة  البنك المركزي السعوديوفقًا لإلرشادات التي وضعها 
 :لبنك المركزي السعوديلالحفاظ عليه ، تحتفظ الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة التنفيذية 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لرأس المال  •

 هامش مالءة جيد.• 

 ش مطالبات مالءة مالية هام• 

مليون لاير سعودي واالحتياطيات  300من رأس المال المدفوع بقيمة  م2022 سبتمبر 30يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 
: رأس مال م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 85.66بقيمة  متراكمة وخسائرمليون لاير سعودي  29.47النظامية البالغة 

  35.65 قدرها خسائر متراكمةسعودي مليون لاير  29.47مليون لاير سعودي احتياطي نظامي قدره  300الشركة المدفوع بقيمة 
 مليون لاير سعودي( في قائمة المركز المالي األولية الموجزة.

 المطلوب من البنك المركزي السعودي لم تستوفي الشركة متطلبات هامش المالءة 

 لقيمة العادلة لألدوات الماليةا -14

اس. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القي

 ه قياس القيمة العادلة كالتالي:إن األساس الذي يقوم علي

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات.  -

 .الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات األكبر فائدةال ذافي السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه ، في السوق  -

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

 األسعار المتداولة في األسواق النشطة )بدون تعديل( ألدوات مالية مماثلة. المستوى األول: -

عادلة مبنية على  المستوى الثاني: - طرق تقيم )والتي يكون فيها المستتتتتتتتوى األدنى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة ال
 ر مباشر(.معلومات يمكن مالحظتها بالسوق بشكل مباشر أو غي

طرق التستتتتتتتعير التي ال تكون فيهتتا جميع المعطيتتات الجوهريتتة مبنيتتة على معلومتتات ستتتتتتتوقيتتة يمكن  المستوى الثالث: -
 مالحظتها.

 

لم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول  م2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في م  2022 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 
 .ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلةوالمستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، ولم يتم أية تحويالت إلى أو من المستوى الثالث م

 



 السعودية للتأمين التعاونيالشركة العربية 
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 )تتمة( ليةالقيمة العادلة لألدوات الما -14

 القيمة السوقية والقيمة العادلة (أ
حسب مستويات  م 2021ديسمبر  31و م 2022 سبتمبر 30في لتالي تحليالً لألدوات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كمايوضح الجدول ا

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
)غببيببر  2022 سبببببببببببتببمبببببر 30

 مراجعة(
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية موجودات مالية:

 1,923,080 1,923,080 - - 1,923,080 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 322,056 - - 322,056 322,056 خالل الربح أو الخسارة

 2,245,136 322,056 - 1,923,080 2,245,136 

 

  )مراجعة( 2021ديسمبر  31

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية موجودات مالية:

 استثمارات متاحة للبيع
1,923,080 - 

                   
- 1,923,080 1,923,080 

تثمتتارات بتتالقيمتتة العتتادلتتة من ستتتتتتتا

 92,247,362   92,247,362 92,247,362 خالل الربح أو الخسارة

 94,170,442 92,247,362 - 1,923,080 94,170,442 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى، غير المدرجة في الجدول أعاله، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة إن 
 في القوائم المالية األولية الموجزة.

 العادلة ةب( قياس القيم

يمثل حصة الشركة في رأس مال شركة نجم. كما في  مليون لاير سعودي 1.9االستثمار المتاح للبيع في حقوق ملكية غير مدرجة بمبلغ 
، لم يتم قياس االستثمار بالقيمة العادلة في ظل عدم وجود سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس  م2021ديسمبر  31و  م2022 سبتمبر 30

 القيمة العادلة بشكل موثوق. ومع ذلك ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد فرق كبير بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمار.

 االلتزامات المحتملة والتعهدات -15

  االلتزامات المحتملة
 أ (  الدعاوى القانونية واألنظمة 

و تعمل الشركة في مجال التأمين وهناك دعاوى قانونية مقامة خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ال يمكن من الناحية العملية توقع أ
قد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا تحديد النتائج النهائية لكافة القضايا والدعاوى القانونية القائمة أو التي تشتمل على تهديدات، تعت

 القضائية )بما في ذلك أية دعاوى( أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها .

 التعهدات
الواقع على طريق صالح  2/214بموجب صك رقم  ، دخلت الشركة في اتفاقية إلنشاء مبنى تجاري على األرض م2020خالل عام (ب

سيتم  تلتزم الشركة بنصف النفقات الرأسمالية المتكبدة المتالك األراضي والبناء الرياض ، المملكة العربية السعودية. الدين األيوبي ،
  من الحقوق وااللتزامات األساسية. االعتراف بالمبنى والمعاملة مع تقدم التطوير وعند االنتهاء من التحويل

 عمومية ولكن لم يتم االعتراف بها في البيان المالي هي كما يليااللتزامات المقدرة كما في تاريخ الميزانية ال
  م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

  12,663,500  12,663,500 االستحواذ على األرض

  46,283,250  31,958,982 تشييد المبنى

 44,622,482  58,946,750  
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -16

العالقة كبار المساهمين وكبار موظفي اإلدارة وشركات يعتبر المساهمين بالشركة المالكون الرئيسيون لها ومنشأت أخرى يمارسون عليها تمثل الجهات ذات 
 تأثيراً هاماً . تعتمد سياسات التسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة.

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة:

 الرصيد  مبلغ المعامالت   

  
 30المنتهية في أشهر  التسعةفترة 

  سبتمبر
 

 سبتمبر 30
 

 ديسمبر 31

 م2021 . م2022  م2021  م2022 تطبيعة المعامال الجهة ذات العالقة
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
     يلي:موضحة فيما 

 
   

شركة أيس لوكالء التأمين المحدودة 
     49,605,214  54,278,177 أقساط مسندة عبر الوسيط )"وكيل"( )شركة شقيقة(

     43,906  (34,992) عموالت مستلمة 
       19,803,349 مطالبات تم تسويتها 

 

الرصيد )المستحق لـ( /  -
 المستحق من

 

 

 

 

8,899,806 

 - 
)عكس( الديون  مخصص /

 المشكوك في تحصيلها
(1,127,574) 

 (1,127,574) 

 
صافي الرصيد )المستحق لـ(  -
 42,108,084  7,772,232     المستحق من /

عودية المحدودة  شركة التأمين العربية الس
     148,684  300,504 األقساط المتنازل عنها )مساهم(م.ب )مقفلة( ,ش
     17,346  20,119 عموالت مستلمة 
       698,761 مطالبات تم تسويتها 

 
صافي الرصيد )المستحق لـ(  -
 682,756  (18,349)     المستحق من /

 55,502  -      شركة آيس المحدودة )شركة شقيقة(
شركة الدواء للخدمت الطبية ) شركة 

 -  -  -  3,820,356 مطالبات تم تسويتها شقيقة(

 
)المستحق لـ( صافي الرصيد  -
 42,846,342  7,753,883     المستحق من /

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
         موضحة فيما يلي:

شركة أيس لوسطاء التأمين وإعادة التأمين 
 المحدودة )"وسيط"( )شركة شقيقة(

أقساط تأمين مستلمة عبر 
     119,431,057  145,944,020 الوسيط، صافي

     11,056,524  11,843,014 مصاريف عموالت  
       15,830,330 مطالبات تم تسويتها 

 
الرصيد )المستحق لـ( / المستحق 

 79,816,404  8,700,978     من

 
مخصص / )عكس( الديون 

 (16,516,338)  (7,051,821)  1,156,053  (9,464,517) المشكوك في تحصيلها

 
لـ( / صافي الرصيد )المستحق 

 63,300,066  1,649,157     المستحق من
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 الموجزة األولية ) غير مراجعة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2022سبتمبر  30في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

 

 
25 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -16

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

ص بتعويضات كبار يشمل كبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجلس اإلدارة )المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين( وكبار موظفي اإلدارة العليا  فيما يلي ملخ
 :سبتمبر 30في  أشهر المنتهية في  للتسعةموظفي اإلدارة 

 

 ضاء مجلس اإلدارةأع 
 )غير تنفيذيين(

الرئيس  متضمنينكبار موظفي اإلدارة  
 التنفيذي و المدير المالي 

 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  
 سبتمبر

 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  
 سبتمبر

 م2021   م2022  م2021   م2022 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 7,605,356  9,457,459  574,500  562,500 مزايا قصيرة األجل

 3,758,860  -  -  - مكافات سنوية

 610,761  662,641  -  - منافع نهاية الخدمة للموظفين

 562,500  574,500  10,120,100  11,974,977 

 المعلومات القطاعية -17

لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبيّن أدناه: تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة 
ن مشكوك ال تشمل نتائج القطاعات الدخل من االستثمارات والدخل من ودائع الجل  واإليرادات األخرى و المصاريف العمومية واإلدارية، و مخصص ديو

 لمخصصة.وفقًا لذلك ، يتم تضمينها في اإليرادات والمصروفات غير ا في تحصيلها.

صافي  واالستثمارت المتاحة للبيع واالستثمارات  -ال تشمل موجودات القطاعات النقدية وما يعادلها والودائع ألجل وأقساط وأرصدة معيدي التأمين المدينة
لممتلكات والمعدات و الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة والمدفوعات مقدماً والموجودات األخرى وا

 غير الملموسة والوديعة النظامية والدخل المستحق على الوديعة النظامية ، وبالتالي، تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.

نة و الذمم الدائنة ومكافأة نهاية ال تشمل مطلوبات القطاعات المبالغ المستحقة والمطلوبات األخرى و توزيع الفائض المستحق وأرصدة إعادة التأمين الدائ
. وبالتالي، تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة. إن البنك المركزي السعوديالى الخدمة للموظفين ومخصص الزكاة ودخل العموالت المستحقة الدفع 

 جميع أعمال الشركة الرئيسية وموجوداتها التشغيلية موجودة في المملكة العربية السعودية.
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -17

 
 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2022 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       اإليرادات
       :إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 3,678 - - 19 3,284 375 أفراد-
 6,011 - - 984 2,709 2,319 شركات صغيرة جًدا-
 24,312 - - 3,710 2,995 17,608 شركات صغيرة-
 29,234 - - 10,016 6,677 12,541 شركات متوسطة-
 114,377 - - 12,627 83,193 18,557 شركات كبيرة-

 51,400 98,857 27,355   177,612 

       أقساط إعادة التأمين المسندة:
 (2,513) - - (2,513) - - محلي-
 (16,712) - - (16,702) (10) - دولي )تتضمن وثائق مسندة من وسيط محلي(-

 - (10) (19,215) - - (19,225) 

       أقساط تأمين فائض الخسارة :
 (416) - - (82) (334) - محلي-
 (13,289) - - (483) (780) (12,026) دولي-

 (12,026) (1,114) (565)   (13,705) 

 144,683 - - 7,575 97,734 39,374 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 29,694   5,764 (5,396) 29,326 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

 174,377 - - 13,339 92,338 68,700 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 4,738 - - 4,714 24 - عموالت إعادة التأمين
 170 - - 36 134 - إيرادات اكتتاب أخرى 

700,68 صافي اإليرادات   92,496 18,088 - - 179,286 

 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -17

 
 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2022 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       تكاليف ومصاريف االكتتاب
 (181,372) - - (26,546) (75,679) (79,147) إجمالي المطالبات المدفوعة

 25,556 - - 25,526 30 - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (155,816) - - (1,019) (75,650) (79,147) صافي المطالبات المدفوعة
 3,949 - - (1,990) (12,686) 18,625 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (151,867) - - (3,009) (88,336) (60,522) صافي المطالبات المتكبدة  
 (22,852) - - (5,307) (13,676) (3,869) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين 

 (1,387) - - (122) (494) (771) أتعاب فحص وإشراف

 (176,107) - - (8,439) (102,506) (65,162) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 3,179 - - 9,649 (10,010) 3,538 صافي دخل االكتتاب 

 4,044 19,170     إيرادات غير موزعة 
 (30,998) (1,138)     مصاريف غير موزعة

 (23,775)      للفترة الخسارةإجمالي 
 -      الى عمليات التأمين العائدالفائض 

 (23,775)      الى المساهمين قبل الزكاة العائدالفترة  الخسارةإجمالي 
 (2,598)      زكاة

 (26,373)      الى المساهمين بعد الزكاة العائدالفترة  الخسارةإجمالي 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2021 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       اإليرادات
       :إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 6,408 - - 11 6,338 59 أفراد-
 4,593 - - 774 2,228 1,591 شركات صغيرة جًدا-
 21,208 - - 1,499 1,585 18,124 شركات صغيرة-
 38,302 - - 8,755 3,645 25,902 شركات متوسطة-
 38,865 - - 14,889 8,556 15,420 شركات كبيرة-

 61,096 22,352 25,928 - - 109,376 

       أقساط إعادة التأمين المسندة:
 (1,627) - - (1,627) - - محلي-
 (15,669) - - (15,712) 43 - دولي )تتضمن وثائق مسندة من وسيط محلي(-

 - 43 (17,339) - - (17,296) 

       أقساط تأمين فائض الخسارة :
 (81) - - (13) (68) - محلي-
 (10,371) - - (239) (270) (9,862) دولي-

 (9,862) (338) (252) - - (10,452) 

 81,628 - - 8,337 22,057 51,233 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 57,600 - - 3,955 22,536 31,109 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

 139,228 - - 12,292 44,593 82,342 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 4,472 - - 4,199 273 - عموالت إعادة التأمين
 100 - - 25 75  إيرادات اكتتاب أخرى 

 143,800 - - 16,516 44,941 82,342 صافي اإليرادات 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2021 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار وأخرىالممتلكات  المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       تكاليف ومصاريف االكتتاب
 111,542 - - 5,589 38,235 67,718 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (6,940) - - (4,306) (2,634) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 104,602 - - 1,283 35,601 67,718 صافي المطالبات المدفوعة
 661 - - (617) (1,792) 3,070 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 105,263 - - 666 33,809 70,788 صافي المطالبات المتكبدة  
 14,738 - - 5,334 4,695 4,709 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين 

 1,149 - - 122 916 111 أتعاب فحص وإشراف

 121,150 - - 6,122 39,420 75,608 االكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 22,650 - - 10,394 5,521 6,734 صافي دخل االكتتاب 

 4,107 3,412 - - - - إيرادات غير موزعة 
 (34,392) (358) - - - - مصاريف غير موزعة

(7,635)      للفترة الخسارةإجمالي   
 -      الى عمليات التأمين العائدالفائض 

(7,635)      الى المساهمين قبل الزكاة ةالعائدالفترة  خسارةإجمالي   
(2,051)      زكاة  

(9,686)      الى المساهمين بعد الزكاة ةالعائدالفترة  خسارةإجمالي   
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -17
 

 "بآالف الرياالت")غير مراجعة(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       اإليرادات
       :إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 13,624 - - 420 12,725 478 أفراد-
 28,475 - - 6,052 11,707 10,717 شركات صغيرة جًدا-
 105,254 - - 9,352 12,944 82,959 شركات صغيرة-
 134,767 - - 28,205 41,273 65,290 شركات متوسطة-
 570,053 - - 217,394 258,645 94,013 شركات كبيرة-

 253,457 337,294 261,422   852,173 

       أقساط إعادة التأمين المسندة:
 (71,407) - - (71,407) - - محلي-
 (142,980) - - (142,659) (322) - )تتضمن وثائق مسندة من وسيط محلي(دولي -

  (322) (214,066)   (214,387) 

       أقساط تأمين فائض الخسارة :
 (1,050) - - (141) (909) - محلي-

 (25,059) - - (2,300) (3,078) (19,681) دولي-

 (19,681) (3,987) (2,441)   (26,109) 

 611,677   44,915 332,986 233,776 أقساط التأمين المكتتبةصافي 

 (143,556)   (9,684) (129,967) (3,905) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

 468,121   35,232 203,020 229,871 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 14,770   14,700 70 - عموالت إعادة التأمين

 1,497   327 1,045 125 إيرادات اكتتاب أخرى 

 484,388   50,259 204,135 229,995 صافي اإليرادات 

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       تكاليف ومصاريف االكتتاب
 (432,405) - - (62,606) (164,42) (205,757) إجمالي المطالبات المدفوعة

 55,833 - - 55,192 641 - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (376,572) - - (7,414) (163,401) (205,757) صافي المطالبات المدفوعة

 (21,367) - - (2059) (39,314) 20,006 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (397,938) - - (9,473) (202,715) (185,751) صافي المطالبات المتكبدة  

 (61,645) - - (16,086) (33,498) (12,061) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين 

 (6,433) - - (1,261) (1,665) (3,507) فحص وإشراف أتعاب

 (466,017) - - (26,820) (237,878) (201,319) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 18,371 - - 23,439 (33,743) 28,676 صافي دخل االكتتاب 

 23,651 19,170     إيرادات غير موزعة 

 (85,648) (1,138)     مصاريف غير موزعة

 (43,626)      للفترة الخسارةإجمالي 

 -      الى عمليات التأمين العائدالفائض 

 (43,626)      الى المساهمين قبل الزكاة العائدالفترة  الخسارةإجمالي 

 (6,385)      زكاة

 (50,011)      الى المساهمين بعد الزكاةة العائدالفترة  خسارةإجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       اإليرادات
       :إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 40,545 - - 46 39,710 789 أفراد-
 20,292 - - 7,505 5,650 7,137 شركات صغيرة جًدا-
 69,723 - - 5,788 7,271 56,664 شركات صغيرة-
 186,014 - - 24,155 26,830 135,029 شركات متوسطة-
 311,110 - - 167,997 44,104 99,009 شركات كبيرة-

 298,628 123,565 205,491 - - 627,684 

       أقساط إعادة التأمين المسندة:
 (46,815) - - (46,815) - - محلي-
 (118,879) - - (118,589) (290) - دولي )تتضمن وثائق مسندة من وسيط محلي(-

 - (290) (165,404) - - (165,694) 

       أقساط تأمين فائض الخسارة :
 (369) - - (74) (295) - محلي-
 (18,550) - - (2,095) (1,164) (15,291) دولي-

 (15,291) (1,459) (2,169) - - (18,919) 

 443,071 - - 37,918 121,816 283,337 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (14,068) - - (6,641) 24,254 (31,681) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

 429,003 - - 31,277 146,070 251,656 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 14,555 - - 13,476 1,079 - عموالت إعادة التأمين
 1,075 - - 397 373 305 إيرادات اكتتاب أخرى 

 444,633 - - 45,150 147,522 251,961 صافي اإليرادات 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة األولية ) غير مراجعة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       تكاليف ومصاريف االكتتاب
 383,890 - - 79,288 111,217 193,385 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (79,573) - - (74,051) (5,522) - المدفوعة حصة معيدي التأمين من المطالبات

 304,317 - - 5,237 105,695 193,385 صافي المطالبات المدفوعة
 33,799 - - 1,697 (645) 32,744 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 338,116 - - 6,934 105,053 226,129 صافي المطالبات المتكبدة  
 47,059 - - 15,556 17,400 14,103 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين 

 5,889 - - 794 1,421 3,674 أتعاب فحص وإشراف

 391,064 - - 23,284 123,874 243,906 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 53,569 - - 21,866 23,648 8,055 صافي دخل االكتتاب 

 13,613 9,414     إيرادات غير موزعة 
 (105,085) (1,026)     مصاريف غير موزعة

 (37,903)      للفترة الخسارةإجمالي 

 -      الفائض العائد الى عمليات التأمين

 (37,903)      الى المساهمين قبل الزكاة ةالفترة العائد خسارةإجمالي 
 (4,095)      زكاة

 (41,998)      الى المساهمين بعد الزكاة ةالفترة العائد خسارةإجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة األولية ) غير مراجعة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 )غير مراجعة( "بآالف الرياالت" م2022 سبتمبر 30 كما في 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات 

       الموجودات
معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   حصة

 375,501 - - 369,843 5,658 - واالحتياطيات
 62,402 - - 55,467 6,935 - حصة معيدي التأمين من مطلبات متكبدة غير مبلغ عنها

 76,522 - - 76,410 112 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 47,094 - - 14,874 25,309 6,911 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 561,520 - - 516,594 38,015 6,911 موجودات القطاعات
 925,184 359,047 -   - موجودات غير موزعة

 1,486,704 - -   - مجموع الموجودات

       
       لكيةالمطلوبات و حقوق الم

 458,152,078 - - 388,414 47,790 21,948 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
 151,251,214 - - 60,899 56,668 33,685 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 447,046,282 - - 94,558 218,169 134,320 قساط غير المكتسبةأ
 8,548,724 - - 8,515 33 - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

 1,064,998,297 - - 552,386 322,660 189,953 مطلوبات القطاعات
 178,981 11,384     مطلوبات غير موزعة والفائض

 242,724 242,724     كيةمجموع حقوق المل

 1,486,704       لكيةمجموع المطلوبات وحقوق المل

 
مليون لاير سعودي  303.89بالصافي من  -مليون لاير سعودي وأقساط التأمين وذمم معيدي التأمين  82,387بشكل رئيسي من ودائع المرابحة بمبلغ  م2022 سبتمبر 30تتكون الموجودات غير الموزعة في 

 77.39االستحقاق بقيمة  مليون لاير ، استثمار محتفظ به حتى تاريخ 0.32مليون لاير ، استثمار بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة بمبلغ  1.9مليون لاير ، استثمار متاح للبيع   9.21حكمه والنقد وما في 
 .مليون لاير سعودي

 
 29مليون لاير سعودي وأرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع بمبلغ  63.92المستحقة والمطلوبات األخرى البالغة  المطلوباتبشكل أساسي من  2022 سبتمبر 30تتكون المطلوبات والفائض غير المخصص في 

 .مليون لاير سعودي 21.62مليون لاير سعودي ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 
 
 
 

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات   -71
 

 ) مراجعة( "بآالف الرياالت" 2021ديسمبر  31كما في  

 المجموع المساهمينعمليات  الحماية واإلدخار الممتلكات وأخرى المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       الموجودات
 377,883 - - 372,154 5,729 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  واالحتياطيات

 65,107 - - 59,264 5,842 - حصة معيدي التأمين من مطلبات متكبدة غير مبلغ عنها
 27,162 - - 27,136 26 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 23,086 - - 3,772 12,452 6,862 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 493,238 - - 462,326 24,049 6,862 موجودات القطاعات
 862,206 351,843 - - - - موجودات غير موزعة

 1,355,444 - - - - - مجموع الموجودات

       
       كيةالمطلوبات و حقوق المل
 446,157 - - 387,758 25,832 32,567 واالحتياطياتالمطالبات تحت التسوية 

 146,967 - - 65,605 38,290 43,072 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 254,130 - - 35,670 88,044 130,415 غير المكتسبة تأمينقساط أ

 5,257 - - 5,247 10 - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

 852,511 - - 494,280 152,176 206,054 مطلوبات القطاعات
 10,198 12,333     مطلوبات غير موزعة والفائض

 292,736 293,820     كيةمجموع حقوق المل

 1,35,444       الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

مليون لاير سعودي  261.41صافي بمبلغ  - والذمم المدينةالتأمين  اعادة مليون لاير سعودي وأقساط 97,254بشكل رئيسي من ودائع المرابحة بمبلغ  2021ديسمبر  31الموجودات غير الموزعة كما في  تتألف

، استثمار محتفظ به  مليون لاير سعودي 92.24مليون لاير سعودي ، استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  1.92مليون لاير سعودي واستثمارات متاحة للبيع بقيمة  52.03والنقد وما في حكمه 

 مليون لاير سعودي. 124مليون لاير سعودي وموجودات أخرى  75.94حتى تاريخ االستحقاق بمبلغ 

 53.29مليون لاير سعودي وأرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع بمبلغ  97.60 بمبلغبشكل أساسي من االلتزامات المستحقة والمطلوبات األخرى  2021ديسمبر  31في الغير الموزعة تتكون المطلوبات والفائض 

 مليون لاير سعودي. 35.28مليون لاير سعودي ومطلوبات أخرى بقيمة  23.94مليون لاير سعودي ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
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 معلومات تكميلية  -18
 قائمة المركز المالي االولية الموجزة 1. 18

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

       الموجودات 

  52,028,429 9,209,550  10,258,132         284,454  41,770,297 8,925,096 نقد ومايعادله

  254,965,731 387,819,149  158,441,935       248,413,052  96,523,796 139,406,97 ودائع مرابحة

  261,411,771 303,894,638    -                       -  261,411,771 303,894,638 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

  27,161,652 76,522,419    -                       -  27,161,652 76,522,419 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

  377,883,139 375,500,638    -                       -  377,883,139 375,500,638 واالحتياطيات  
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ 

  65,106,710 62,402,235    -                       -  65,106,710 62,402,235 عنها

  23,086,197 47,093,719    -                       -  23,086,197 47,923,719 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  1,923,080 1,923,080    -                       -  1,923,080 1,923,080 استثمارات متاحة للبيع

  92,247,362 322,056  92,086,335         -  161,027 322,056 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

  75,942,638 77,039,459  55,868,958         57,595,222  20,073,680 19,444,237 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  72,137,583 78,533,014  2,295,814           5,498,813  69,841,769 73,034,201 دفعات مقدمة وموجودات أخرى

  7,063,954 22,131,293    -                       14,324,268  7,063,954 7,807,025 ممتلكات ومعدات

  11,594,023 11,420,926    -                       -  11,594,023 11,420,926 أصول غير ملموسة

  30,000,000 30,000,000  30,000,000         30,000,000    - - وديعة نظامية

  2,891,455 2,891,455  2,891,455           2,891,455    - - عوائد مستحقة من وديعة نظامية

 1,164,528,625 مجموع الموجودات 
      

1,003,601,095  322,175006       351,842,629  1,486,703,631       1,355,443,724  

سمبر  31لاير سعودي )104,898,484  "مستحق من عمليات التأمين" بقيمةالموجودات الموضحة أعاله ال تتضمن  سقة مع إجمالي الموجودات المعروض لاير سعودي(  46,773,614:  2021دي لتكون مت
 بقائمة المركز المالي. 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18
 )تتمة(قائمة المركز المالي االولية الموجزة  1 ,18

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

       المطلوبات 

 23,039,414 29,001,392 - - 23,039,414 29,001,392 مطالبات حملة الوثائق الدائنة

 97,600,348 63,924,244 - - 97,600,348 63,924,244 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 53,286,182 53,049,262 - - 53,286,182 53,049,262 أرصدة إعادة تأمين دائنة

 254,129,776 447,046,282 - - 254,129,776 447,046,282 أقساط التأمين غير المكتسبة

 5,256,973 8,548,724 - - 5,256,973 8,548,724 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 446,156,975 458,152,078 - - 446,156,975 458,152,078 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات 

 146,966,791 151,251,214 - - 146,966,791 151,251,214 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 1,025,583 866,573 1,025,583 866,573 - - ذمم دائنة

 23,938,250 21,621,656 - - 23,938,250 21,621,656 موظفينلل الخدمة نهايةمنافع 

 8,416,408 7,626,253 8,416,408 7,626,253 - - مخصص زكاة
البنك المركزي  الىدخل عمولة مستحقة الدفع 

 2,891,455 2,891,455 2,891,455 2,891,455 - - السعودي

 1,062,708,155 1,243,979,133 12,333,446 11,384,281 1,050,374,709 1,232,594,852 مجموع المطلوبات

       حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - - رأس المال

 29,473,371 29,473,371 29,473,371 29,473,371 - - احتياطي نظامي

 (35,652,959) (84,664,030) (35,652,959) (85,664,030) - - أرباح / )خسائر( مبقاة

 (1,084,843) (1,084,843) (1,084,843) (1,084,843) - - إعادة قياس احتياطي منافع الموظفين

 292,735,569 242,724,498 292,735,569 242,724,498 - - مجموع حقوق المساهمين

 1,355,443,724 1,486,703,631 305,069,015 254,108,779  1,050,374,709 1,232,594,852 لكيةالممجموع المطلوبات وحقوق 

قائمة المركز مع اجمالي المطلوبات المعروض ب ( لتكون متسقة46,773,614: 2021ديسمبر  31لاير سعودي) 104,898,484المطلوبات الموضحة أعاله ال تتضمن "مستحق إلى عمليات المساهمين" بقيمة 
 .المالي
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   ولية الموجزةقائمة الدخل األ 2 ,81

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

        اإليرادات

                    - 109,376,290 177,612,274  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-    

-                  
-    

177,612,274 109,376,290 

                    -    أقساط إعادة تأمين مسندة
-    

-                  
-    

  

                    - (1,627,356) (2,513,097)  محلي
-    

-                  
-    

(2,513,097) (1,627,356) 

                    - (15,668,639) (16,711,810)  دولي  )يشمل قسط التأمين المتنازل عن طريق الوسيط المحلي(
-    

-                  
-    

(16,711,810) (15,668,639) 

  (19,224,907) (17,295,995) -                    
-    

-                  
-    

(19,224,907) (17,295,995) 

                    -    أقساط تأمين فائض الخسارة / إيقاف الخسارة
-    

-                  
-    

  

                    - (81,264) (415,891)  محلي
-    

-                  
-    

(415,891) (81,264) 

                    - (10,371,480) (13,288,545)  دولي
-    

-                  
-    

(13,288,545) (10,371,480) 

  (13,704,436) (10,452,744) -                    
-    

-                  
-    

(13,704,436) (10,452,744) 

                    - 81,627,551 144,682,931  صافي أقساط التأمين المكتتبة
-    

-                  
-    

144,682,931 81,627,551 

                    - 57,600,294 29,694,371  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
-    

-                  
-    

29,694,371 57,600,294 

                    - 139,227,845 174,377,302  صافي أقساط التأمين المكتسبة
-    

-                  
-    

174,377,302 139,227,845 

                    - 4,471,698 4,738,324  عموالت إعادة تأمين
-    

-                  
-    

4,738,324 4,471,698 

                    - 100,054 170,262  دخل اكتتاب آخر
-    

-                  
-    

170,262 100,054 

                    - 143,799,597 179,285,888  صافي اإليرادات
-    

-                  
-    

179,285,888 143,799,597 

                    -    تكاليف ومصاريف اكتتاب
-    

-                  
-    

  

                    - 111,541,502 181,372,414  المدفوعةإجمالي المطالبات 
-    

-                  
-    

181,372,414 111,541,502 

                    - (6,939,722) (25,556,073)  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
-    

-                  
-    

(25,556,073) (6,939,722) 

                    - 104,601,780 155,816,341  المطالبات الدفوعةصافي 
-    

-                  
-    

155,816,341 104,601,780 

                    - 661,427 (3,949,034)  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
-    

-                  
-    

(3,949,034) 661,427 

                    - 105,263,207 151,867,307  المطالبات المتكبدةصافي 
-    

-                  
-    

151,867,307 105,263,207 

                    - 14,738,028 22,852,205  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
-    

-                  
-    

22,852,205 14,738,028 

                    - 1,148,990 1,387,418  وإشرافأتعاب فحص 
-    

-                  
-    

1,387,418 1,148,990 

                    - 121,150,225 176,106,930  مجموع مصاريف وتكاليف اكتتاب
-    

-                  
-    

176,106,930 121,150,225 

                    - 22,649,372 3,178,958  صافي ربح االكتتاب
-    

-                  
-    

3,178,958 22,649,372 
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة( 2 ,18

 )غير مراجعة( سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 م2021 م2022 م2021 م2022 م2021 م2022  

        )مصروفات( /إيرادات تشغيل أخرى

 813,580 944,847 670,561 675,038 143,019 269,809  دخل من االستثمارات
مكاسب / )خسائر( غيرمحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة 

  من خالل الربح او الخسارة
35,657 

- (3,539,331) 1,929,183 
(3,503,674) 

1,929,183 
االستثمارات بالقيمة العادلة من استبعاد مكاسب / )خسائر( من 
  خالل الربح او الخسارة

- 
- 4,360,741 - 

4,360,741 
 

 1,267,776 2,113,541 811,798 1,307,866 455,978 805,675  دخل من ودائع مرابحة

 96,742 128,410 - - 96,742 128,410  إيرادات أخرى

 (28,844,985) (29,623,843) (357,962) (368,598) (28,487,023) (29,255,245)  مصاريف عمومية وإدارية

 (5,546,809) (1,373,905) - - (5,546,809) (1,373,905)  )مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها

 (30,284,513) (26,953,883) 3,053,580 2,435,716 (33,338,093) (29,389,599)  إجمالي )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 (7,635,141) (23,774,926) 3,053,580 2,435,716 (10,688,721) (26,210,642)  الفترة خسارةإجمالي 

 - - (10,688,721) (26,210,642) 10,688,721 26,210,642  إلى المساهمين قبل الزكاة ةالعائد الخسارةإجمالي 

 (7,635,141) (23,774,926) (7,635,141) (23,774,926) - -  الفترة قبل الزكاة خسارةإجمالي 

 (2,050,855) (2,598,000) (2,050,855) (2,598,000) - -  الزكاة المحملة للفترة

 (9,685,996) (26,372,926) (9,685,996) (26,372,926) - -  لفترة ما بعد الزكاةل إجمالي الخسارة
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة( 2 ,81

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

        اإليرادات

                    - 627,684,109 852,172,521  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-    

-                    
-    

852,172,521 627,684,109 

                    -  -  أقساط إعادة تأمين مسندة
-    

-                    
-    

  

                    - (46,815,170) (71,407,088)  محلي
-    

-                    
-    

(71,407,088) (46,815,170) 

دولي  )يشمل قسط التأمين المتنازل عن طريق 
  الوسيط المحلي(

(142,980,239) 

(118,878,625)   

(142,980,239) 

(118,878,625) 

  (214,387,327) (165,693,795) -                    
-    

-                    
-    

(214,387,327) (165,693,795) 

                    -    أقساط تأمين فائض الخسارة / إيقاف الخسارة
-    

-                    
-    

  

                    - (369,310) (1,049,982)  محلي
-    

-                    
-    

(1,049,982) (369,310) 

                    - (18,550,147) (25,058,578)  دولي
-    

-                    
-    

(25,058,578) (18,550,147) 

  (26,108,560) (18,919,457) -                    
-    

-                    
-    

(26,108,560) (18,919,457) 

                    - 443,070,857 611,676,634  صافي أقساط التأمين المكتتبة
-    

-                    
-    

611,676,634 443,070,857 

                    - (14,068,474) (143,555,739)  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
-    

-                    
-    

(143,555,739) (14,068,474) 

                    - 429,002,383 468,120,895  صافي أقساط التأمين المكتسبة
-    

-                    
-    

468,120,895 429,002,383 

                    - 14,554,750 14,769,312  عموالت إعادة تأمين
-    

-                    
-    

14,769,312 14,554,750 

                    - 1,075,201 1,497,600  دخل اكتتاب آخر
-    

-                    
-    

1,497,600 1,075,201 

                    - 444,632,334 484,387,807  صافي اإليرادات
-    

-                    
-    

484,387,807 444,632,334 

                    -  -  تكاليف ومصاريف اكتتاب
-    

-                    
-    

  

                    - 383,889,644 432,404,415  إجمالي المطالبات المدفوعة
-    

-                    
-    

432,404,415 383,889,644 

                    - (79,572,381) (55,832,924)  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
-    

-                    
-    

(55,832,924) (79,572,381) 

                    - 304,317,263 376,571,491  صافي المطالبات الدفوعة
-    

-                    
-    

376,571,491 304,317,263 

                    - 33,799,040 21,366,501  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
-    

-                    
-    

21,366,501 33,799,040 

                    - 338,116,303 397,937,992  صافي المطالبات المتكبدة
-    

-                    
-    

397,937,992 338,116,303 

                    - 47,058,961 61,646,252  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
-    

-                    
-    

61,646,252 47,058,961 

                    - 5,888,757 6,433,145  أتعاب فحص وإشراف
-    

-                    
-    

6,433,145 5,888,757 

                    - 391,064,021 466,017,389  مجموع مصاريف وتكاليف اكتتاب
-    

-                    
-    

466,017,389 391,064,021 

                    - 53,568,313 18,370,418  صافي ربح االكتتاب
-    

-                    
-    

18,370,418 53,568,313 
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة( 2 ,18

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

        

        )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 4,159,850 3,480,012 3,724,682 2,888,293 435,168 591,719  دخل من االستثمارات
مكاسب / )خسائر( غيرمحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة 

 643,061 161,031 2,572,244 - - 161,031  من خالل الربح او الخسارة
المكاسب المحققة من استبعاد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة 

  13,689,788  13,170,298 - 519,490  الخسارةبالقيمة العادلة في الربح أو 

 4,490,971 5,187,957 3,117,489 3,111,901 1,373,482 2,076,055  دخل من ودائع مرابحة

 2,389,600 1,132,286 - - 2,389,600 1,132,286  إيرادات أخرى

 (91,623,046) (91,904,251) (1,025,592) (1,137,696) (90,597,454) (90,766,556)  مصاريف عمومية وإدارية

 (13,461,299) 6,256,307 - - (13,461,299) 6,256,307  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (91,471,680) (61,996,871) 8,388,823 18,032,796 (99,860,503) (80,029,667)  إجمالي )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 (37,903,367) (43,626,453) 8,388,823 18,032,797 (46,292,190) (61,659,249)  للفترة إجمالي الخسارة

 - - (46,292,190) (61,659,249) 46,292,190 61,659,249  إلى المساهمين قبل الزكاة ةالعائد الخسارةإجمالي 

 (37,903,367) (43,626,453) (37,903,367) (43,626,452) - -  الفترة قبل الزكاة خسارةإجمالي 

 (4,094,771) (6,384,618) (4,094,771) (6,384,618) -   الزكاة المحملة للفترة

 (41,998,138) (50,011,071) (41,998,138) (50,011,070) - -  الخسارة لفترة ما بعد الزكاةإجمالي 
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية  3. 18

 )غير مراجعة( سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 
        

 (9,685,997) (26,372,926) (9,685,997) (26,372,926) -  -  للفترة إجمالي الخسارة
        
        الدخل  الشامل األخر: 

البنود التي  يمكن إعادة تصنيفها إلى فائض عمليات 
 - - -  - -  التأمين  في فترة الحقة:

        

 (9,685,997) (26,372,926) (9,685,997) (26,372,926) -  -  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 
        

 (41,998,138) (50,011,071) (41,998,138) (50,011,071) -  -  للفترة إجمالي الخسارة
        
        الدخل  الشامل األخر: 

فائض عمليات  البنود التي  يمكن إعادة تصنيفها إلى
        التأمين  في فترة الحقة:

        

 (41,998,138) (50,011,071) (41,998,138) (50,011,071) - -  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 4. 18
 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل  
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  
 م2021 م2022 م2021 م2022 م2021 م2022 إيضاح 

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (37,903,367) (43,626,453) 8,388,823 (43,626,453) (46,292,190) -  إجمالي ربح الفترة قبل الزكاة

   - -    التعديالت لـلبنود غير النقدية :
 1,120,877 761,726 - - 1,120,877 761,726  استهالك الممتلكات والمعدات
 1,348,019 922,702 - - 1,348,019 922,702  إطفاء األصول غير الملموسة

 (877,903) 1,096,821  - (877,903) 1,096,821 6 / عكس ديون مشكوك في تحصيلها )مخصص(
 13,461,299 (6,256,307) - - 13,461,299 (6,256,307)  مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

/ خسائر غيرمحققة في القيمة العادلة الستثمارات  )مكاسب(
 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 
3,209,518 

2,951,256 - - 
3,209,518 

2,951,256 

 خالل من العادلة بالقيمة استثمارات استبعاد من محققة مكاسب
 الخسارة او الربج

 )ب( 8
(161,031) 

- - - 
(161,031) 

- 

 (2,572,244) (13,689,788) (2,572,244) (13,170,298) - (519,491) )ب( 8 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (25,817,252) (36,226,560) - - (25,817,252) (36,226,560)  أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة

 (17,812,518) (49,360,767) - - (17,812,518) (49,360,767)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 (60,051,068) 2,382,501 - - (60,051,068) 2,382,501  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 (17,236,743) 2,704,475 - - (17,236,743) 2,704,475  معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاحصة 
 (199,636) (24,007,522) - - (199,636) (24,007,522)  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 - - - - - -  أقساط تأمين فائض الخسارة مؤجلة
 (8,792,692) (7,492,252) 123,490 (3,202,999) (8,916,183) (4,289,253)  دفعات مقدمة وموجودات أخرى
 (5,039,476) 5,961,978 - - (5,039,476) 5,961,978  مطالبات حملة الوثائق الدائنة

 (13,520,941) (33,676,104) - - (13,520,941) (33,676,104)  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 (4,567,566) (236,920) - - (4,567,566) (236,920)  أرصدة إعادة تأمين دائنة
 31,880,992 192,916,506 - - 31,880,992 192,916,506  أقساط تأمين غير مكتسبة

 (662,175) 3,291,751 - - (662,175) 3,291,751  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 86,018,481 11,995,103 - - 86,018,481 11,995,103  المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
 25,068,370 4,284,423 - - 25,068,370 4,284,423  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 (746,307) (159,010) (746,307) (159,010) - -  ذمم دائنة

 (33,950,595) 14,634,789 5,193,762 (60,158,760) (39,144,357) 74,793,549  النقد من األنشطة التشغيلية
 (738,015) (5,526,112) - - (738,015) (5,526,112)  منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (9,198,273) (7,174,773) (9,198,273) (7,174,773) - - 9 زكاة مدفوعة 

 (43,886,883) 1,933,904 (4,004,511) (67,333,533) (39,882,372) 69,267,437  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة األولية ) غير مراجعة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2022سبتمبر  30في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
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 ) تتمة (معلومات تكميلية  -18

 قائمة التدفقات النقدية الموجزة األولية )تتمة( 4. 18
 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  
 2021 2022 2021 2022 2021 2022 إيضاح 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    (14,324,268) (2,778,020) (1,679,636)  إضافات للممتلكات والمعدات
 (2,778,020) (2,778,020) - - (3,374,855) (1,671,585)  إضافات أصول غير ملموسة

 (3,374,855) (3,374,855) - (144,992,443)  (376,984,258)  اضافات ودائع مرابحة
إضافة إلى االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ 

 (40,000,000) - (40,000,000) -  -  االستحقاق
 - 389,123,283 - 158,441,935 - 230,681,348  المحصل من استبعاد ودائع مرابحة

المدرجة بالقيمة العادلة اضافات من استثمارات 

 (183,000,000) (2,042,855) (138,000,000) - (45,000,000) (2,042,855)  الربح أو الخسارة من خالل
المحصل من استبعاد االستثمارات بالقيمة 

 258,445,187 107,818,979 187,000,000 15,111,644 71,445,187 92,707,335  العادلة من خالل الربح او الخسارة
من الناتج /صافي النقد ) المستخدم في ( 

 29,292,313 (44,752,783) 9,000,000 14,236,867 20,292,313 (58,989,650)  االستثماريةاألنشطة 
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 - - 931,728 43,122,987 (931,728) (43,122,987)  مستحق إلى عمليات المساهمين، صافي 

صافي النقد )المستخدم في( األنشطة 
 - - 931,728 43,122,987 (931,728) (43,122,987)  التمويلية

 (14,594,570) (42,818,879) 5,927,217 (9,973,678) (20,521,787) (32,845,200)  صافي التغير في النقد ومايعادله
 49,999,727 52,028,429 2,308,565 10,258,132 47,691,162 41,770,297 4 النقد ومايعادله في بداية الفترة

 35,405,157 9,0209,550 8,235,782 284,454 27,169,375 8,925,096 4 النقد ومايعادله في نهاية الفترة

        
 
 

 . الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة19
 .(2022نوفمبر  4)الموافق  هـ 1444ربيع ثاني  10 لشركة بتاريخاتم إعتماد القوائم المالية االولية الموجزة  لإلصدار من قبل مجلس إدارة 

 
 


