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  الموجزة األّوليّةتقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية 
 

 للسادة مساهمي شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني  
 )شركة مساهمة سعودية(       

 
 

 المقدمة 
المالي   المركز  قائمة  المرفقة    األّولّية لقد فحصنا  للتأمين  الموجزة  العربية  تْشب  ، 2021سبتمبر    30)"الشركة"( كما في    التعاوني لشركة 

الموجزة للتغيرات    األّولّية الموجزة للدخل، والدخل الشامل لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم    األّولّية والقوائم  
الموجزة. إن اإلدارة    األّولّية ، واإليضاحات حول القوائم  2021سبتمبر    30في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 في  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة )الموجزة  األّولّيةهي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية 
 فحصنا.  إلى استنادا  الموجزة  األّولّية العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية  المملكة

 

 نطاق الفحص 
 الُمنفَّذ من قبل المراجع المستقل   األّوليّة( "فحص المعلومات المالية  2410المتعلق بارتباطات الفحص )  لقد قمنا بفحصنا وفقا  للمعيار الدولي 

األشخاص   من اجراء استفسارات بشكٍل رئيسي مع  األّولّية للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية  
يُعد الفحص أقل المسؤولين عن األمور   بشكل كبير في نطاقه من   المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. 

ل على تأكيد المراجعة التي يتم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن نتمكن من الحصو 
 المراجعة. وبناء  عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.  بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل عمليةبأننا سنكون على علم 

 
 االستنتاج 

المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية،    األّوليّةبناء  على فحصنا، لم يلفت انتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية الموجزة  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34 للمعيار الدولي للمحاسبة رقم وفقا  
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 التنظيم واالنشطة الرئيسية  .1
 

لة بتاريخ   ( بموجب  2009يوليو    21)الموافق  هـ  1430رجب    28إنَّ شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شـركة سعودية مساهمة ُمسجَّ
رقم   التجاري  رقم    2050066029السجل  إلى  تعديله الحقًا  )الموافق  1431شعبان    9بتاريخ    2051043431والذي جرى  ( 2010يوليو    21هـ 

لعربية السعودية حسب مبادئ التأمين وقد ُرخصت الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني بالمملكة ا  والصادر من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.
 16بتاريخ   233( ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2006أكتوبر  11هـ )الموافق 1427رمضان  18بتاريخ  60التعاوني وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/

 (.  2006أكتوبر  9هـ )الموافق 1427رمضان 
 

التأمين التعاوني وجميع األنشطة المتعلقة بها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته وتتمثل األنشطة الرئيسة للشـركة في مزاولة أعمال 
(، تسلَّمت الشركة الترخيص من البنك المركزي 2009ديسمبر    8هـ )الموافق  1430ذي الحجة    21التنفيذية في المملكة العربية السعودية. وبتاريخ  

 لتأمين بالمملكة العربية السعودية.السعودي )"ساما"( لمزاولة أعمال ا
 

ر أن يتسلَّم المساهمون في الشركة نس ع الفائض من عمليات التأمين وفقاً لالئحة التنفيذية الصادرة عن "ساما"، حيث من المقرَّ ٪ من الفائض  90بة ويُوزَّ
ة ويتم تحويل أي عجز ينشأ عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين ٪ المتبقي 10السنوي من عمليات التأمين، فيما سيتسلَّم حملة وثائق التأمين نسبة الـ  

 بالكامل. 
 
 

 اتفاقية شراء األصول وتحويل محفظة التأمين  .2
 

بتاريخ   واستحوذت الشركة على المحفظة التأمينية وصافي أصول شركة إيس العربية للتأمين   . 2010فبراير    1بدأت الشركة مزاولة أعمال التأمين 
بحسب تعليمات "ساما" بهذا الصدد،    2009يناير    1نية مساهمة مقفلة( والشركة الدولية للتأمين )شركة بحرينية مساهمة مقفلة( ابتداًء من  )شركة بحري 

 .2012وذلك بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على التحويل في عام 
 

 أسس اإلعداد  .3
 

 أساس العرض  (أ

( "التقرير المالي 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  م2021سبتمبر    30كما في وللفترة المنتهية في    الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية  
 محاسبين.العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين وال المملكة في األولي" المعتمد

 
ومع ذلك، تُصــنّف األرصــدة التالية بصــفة   للشــركة باســتخدام تصــنيف متداول / غير متداول.  الموجزةال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية  

سة، الشهرة، الوديعة النظامية، عامة غير متداولة: االستثمارات المتاحة للبيع، موجودات حق االستخدام، الممتلکات والمعدات، الموجودات غير الملمو
بالهندسة، اإليراد المسـتحق من الوديعة النظامية، ومخصص تعويضات نهاية الخدمة والتزامات عقود اإليجار وأقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة  

ثائق تأمين مؤجلة وإيرادات عمولة مستَحقة الدفع وحصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة وتكلفة اقتناء و
 تُصــنّف جميع البنود األخرى بالقوائم المية بصــفة عامة متداولة ما لم يُذكر خالف ذلك:  إلى البنك المركزي السعودي )"ساما"(.

 
التأمين   نظام  لمتطلبات  تعرض  وفقاً  وأن  المساهمين  التأمين وعمليات  لعمليات  مستقلة  بدفاتر حسابات  تحتفظ  أن  الشركة  يتعين على  فإنه  السعودي، 

ل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المرتبطة ارتباًطا واضًحا بكل نشاط منه ما في الحسابات المعلومات المالية المالية تبعاً لذلك. تُسجَّ
د اإلدارة أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة ويعتمد من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.  ذات العالقة. وتُحّدِّ



 ية للتأمين التعاوني شركة تْشب العرب

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 أسس اإلعداد )يتبع( .3
 

 أساس العرض )يتبع(  (أ
 

للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، الُمدرَجة    الموجزةوالقوائم األوليَّة    الموجزةتُدَرج قائمة المركز المالي األوليَّة  
، كمعلومات مالية إضافية وتماشيًا مع متطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية الموجزة( من القوائم المالية األوليَّة  21في اإليضاح )

وتتطلب الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي )"ساما"( فصال واضًحا بين الموجودات والمطلوبات والدخل    (.للبنك المركزي السعودي )"ساما"
ر القوائم األولية   للمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات   الموجزةوالمصروفات لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. وعليه، فال تُظهِّ

ر دَّة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار إليها أعاله، إال للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات واألرباح أو الخسائ النقدية الُمعَ 
 الشاملة للعمليات ذات الصلة.

 
الت عمليات التأمين مع أرصدة ومعامالت  عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعام

إن السياسات المحاسبية    عمليات المساهمين. يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة المشتركة بالكامل خالل عملية الدمج.
 روف مشابهة. المعتمدة في عمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة لمثل هذه المعامالت واألحداث في ظ

 
لِّيَّة   كافة المعلومات الالزمة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءتها جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية السنوية كما   الموجزةال تتضمن القوائم المالية األوَّ

لِّيَّة  .م2020ديسمبر  31في   السنة بالكامل.مؤشراً على نتائج  الموجزةقد ال تكون القوائم المالية األوَّ
 

باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب األرقام إلى أقرب األولية الموجزة  تم عرض المبالغ في القوائم المالية  
 لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 موسمية العمليات   (ب

 
 التأمين بالشركة.ال يوجد تغيرات موسمية توثر على نشاط 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( ج

 
من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ   الموجزةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية  

احة  الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المصرح عنها. ورغم أنه تم إعداد تلك التقديرات واألحكام على أساس أفضل المعلومات المت 
 لحالية فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.لإلدارة عن األحداث أو الظروف ا

 
د أنها معقولة يتم مراجعة التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتق

 في هذه الظروف. 
 

د االحكام الهامة التي أصدرتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم  ، تعالموجزةعند إعداد هذه القوائم المالية االولية  
ديسمبر   31ال توجد تغيرات في التقديرات من    .م2020ديسمبر    31اليقين في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 .م2020
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 السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

مع تلك المستخدمة في   الموجزةتتوافق سياسات إدارة المخاطر والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية 
 . م2020ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

بعد  غير سارية المفعولالمعايير الصادرة و 4-1  

يناير    1في    التي تبدأاختارت الشركة أال تطبق مبكراً المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ للسنة المحاسبية للشركة  
 وتقوم حاليا بتقييم تأثيرها:  م2021

 
 "األدوات المالية"  - ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية ) (1

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: 39والذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي  2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 التصنيف والقياس 

لتكلفة المطفأة، وفقا للقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  نهجاً واحداً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس با 9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المطفأة إذا تحقق الشرطين: الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة

 
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و   (1
غ األصلي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على المبل (2

 المستحق. 
 

المال  قياس األصل  األولية يتم  الدخل  قائمة  المحققة من خالل  الخسائر  أو  المكاسب  تدوير  إعادة  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  ي 
 المحتصرة عند البيع، إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين: 

 
 تعاقدية وللبيع و يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية ال (1
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً. (2

 
. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف األولي، الموجزةيتم قياس الموجودات التي ال تستوفي أي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل األولية 

كبير من عدم التطابق المحاسبي.   يمكن الشركة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل
غييرات الالحقة في  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول، يمكن للشركة أيًضا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض الت 

 .الموجزةمع االعتراف بتوزيعات األرباح في قائمة الدخل األولية    القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة( في الدخل الشامل اآلخر
 

، يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة الموجزةباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل األولية 
ات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات العادلة للمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغير

. الموجزةفي المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في قائمة الدخل األولية 
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 المحاسبية الهامة )يتبع(. السياسات 4
 

 بعد )يتبع(  غير سارية المفعولوالمعايير الصادرة   4-1
 

 "األدوات المالية" )يتبع(  –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )  (1
 

 االنخفاض في القيمة 
 

المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار المحاسبة ( خسائر االئتمان  9)  يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
بدالَ من ذلك،   (، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر ائتمانية.9(. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقرير المالي )39الدولي )

توقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة في  ال  تقوم المنشأة دائماً بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية
 تاريخ كل تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

 
 المحاسبة عن التحوط 

 
تحدد المتطلبات نهجاً    التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.  لمحاسبة( متطلبات جديدة  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر    أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة
دة باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. وبالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الحالية  عا  )يشار إليها  أسعار الفائدة

 صل. وقد ُمنح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منف  .39في معيار المحاسبة الدولي رقم  
 

 تاريخ النفاذ 
 "عقود  -( 4ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) .2018يناير  1( المنشور هو 9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي )

"عقود التأمين"،   -(  4تفسيرات المعيار الدولي للتقرير المالي )تفسير لجنة    "األدوات المالية" مع  -(  9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
لجنة   ( الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق تفسير4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي )2016سبتمبر    12المنشورة في  

( قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  ( للتخفيف من بعض آثار4تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )
 "عقود التأمين"( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين:   - 17المالي  لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة )المعيار الدولي للتقرير

 ( حتى التاريخ األسبق مما يلي:9لمالي )تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير ا (1

 تاريخ نفاذ معيار عقد التأمين الجديد؛ أو    (أ

. اقترح مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي للمعيار 2023يناير    1الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد   (ب
للتقرير المالي   ( في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية9الدولي للتقرير المالي )  المؤقت من المعيار( واإلعفاء  17الدولي التقرير المالي )

. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. هذا الخيار  2023يناير    1إلى  م  2021يناير    1( من  4)
 ( سابقا؛ أو 9تها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشط

(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية معينة، وآثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تطبيق  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  (2
 خالل الفترة المالية األولية، يتطلب إفصاحات إضافية. .الموجزةولية معيار عقد التأمين الجديد من قائمة الدخل األ

 (.9قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4
 

 بعد )يتبع(  غير سارية المفعولوالمعايير الصادرة   4-1
 

 "األدوات المالية" )يتبع(  –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 

نطاق   القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في   (ت مت مقارنة1: )2018يناير    1أجرت الشركة تقييماً مفصال اعتباراً من  
المدرجة مبلغ جميع   مكونات اإليداع أو المشتقات المرفقة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة اإلجمالية ( )بما في ذلك4المعيار الدولي للتقرير المالي )

التزاماتها. تمتلك الشركة   ( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع2التزاماتها؛ و )
مليون لاير سعودي ومطلوبات متعلقة بالتأمين في قائمة المركز المالي مدرجة بشكل رئيسي في المطلوبات الناشئة في   409.8ات بمبلغ  مجموع مطلوب 

اء مليون لاير سعودي. بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعف  327.9سياق أعمال تعاقد التأمين المباشرة مع المؤمن عليهم وقيمتها  
تاريخ نفاذ معيار جديد لعقود التأمين الجديد. تُدرج اإلفصاحات 9المؤقت. وعليه، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( حتى 

 المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في الموجودات المالية للشركة.
 

: م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  552.4، تمتلك الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ  م2021سبتمبر    30كما في  
مليون لاير سعودي( على الترتيب. تتكون الموجودات    312.3:  م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  269.1مليون لاير سعودي( ومبلغ    575.8

ة وبعض الذمم المدينة الية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حاليًا من القروض والذمم المدينة )النقد وما في حكمه، ودائع ألجل، أقساط وذمم إعادة تأمين مدين الم
لمالية المحتفظ بها مليون لاير سعودي(. من المتوقع أن تلبي الموجودات ا  472.2  :م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  454.9األخرى( بمبلغ  

( وتتوقع الشركة  9ي )بالتكلفة المطفأة اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق كما هو مطلوب وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المال
 1.9:  م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1.9تتكون الموجودات المالية من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ    قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة.

ال الشركة مليون لاير سعودي(، تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للموجودات المالية بناًء على نموذج أعم
  للطبيعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية.

 
. يستند ما سبق إلى تقييم األثر على م2020ديسمبر    31و    م2021سبتمبر    30يها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  إن الموجودات المالية للشركة لد

مزيد من   (. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالياً وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن 9مستوى عاٍل من المعيار الدولي للتقرير المالي )
تطبيق متطلبات انخفاض   بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في للشركة في المستقبل. صلة أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحةالتحليالت المف

 (: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرياً. 9القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص مفّصل.
 

 "عقود التأمين"  -( 17ي )المعيار الدولي للتقرير المال  (2
 

 نظرة عامة 
. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقارير 2017مايو    18نُشر هذا المعيار في  

 عقود التأمين.   – 4المالية 
 

وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار التي تتمتع بخصائص المشاركة التقديرية ينطبق هذا المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة  
 ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:   شريطة أن تكون الشركة مصدرة لعقود التأمين.

 المشتقات المرفقة إذا كانت تستوفي معايير محددة معينة؛  (1

 مكونات االستثمار المتميزة؛ و   (2

 أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.  (3

 (.  15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    9يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
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 ة )يتبع(. السياسات المحاسبية الهام4
 

 بعد )يتبع( غير سارية المفعولوالمعايير الصادرة   4-1
 

 "عقود التأمين )يتبع( -( 17( المعيار الدولي للتقرير المالي )2
 

 القياس 
المحاسبية ألغراض القياس  ، والذي سمح لشركات التأمين باإلستمرار في استخدام السياسات  4على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 نماذج القياس المختلفة التالية:  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، يقدم2015التي كانت موجودة قبل يناير 
 

 يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:  

 التدفقات النقدية المحققة والتي تشمل:  (أ
 

 النقدية المستقبلية. تقديرات مرجحة للتدفقات  •
 تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية. •

 
 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية. •

 
ن عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كياناً يقدم الخدمات  هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة م (ب

ية سيتم تسجيلها في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البدا
 على الفور في الربح أو الخسارة.  

 
 ير مالي الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع: في نهاية كل فترة تقر

 
 للمجموعة في ذلك التاريخ. و   للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية  التزامات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية •
 المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية المحققة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للشركة في هذا التاريخ. االلتزامات عن  •

 
كن أن يكون  التعاقدية ال يم  النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظرا ألن هامش الخدمة  يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا للتغيرات في التدفقات

 . الموجزةالمستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقية يُعترف بها في قائمة الدخل األولية    بالسالب، فإن التغيرات في التدفقات النقدية
 

م المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية كما تُطفأ الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخص 
بناًء على وحدات التغطية، بشكل    الموجزةللتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إضافة هامش الخدمة التعاقدية إلى قائمة الدخل األولية  

 يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة. 
 

يتم إجراء  المشاركة المباشرة )يشار إليها أيضا باسم "عقود المشاركة المباشرة"(. يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس العقود ذات ميزات
بالنسبة لهذه العقود، باإلضافة إلى التعديل بموجب نموذج   العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقاً. تقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدءهذا ال

 التعاقدية من أجل:  القياس العام، يتم أيضا تعديل هامش الخدمة
 

 لعقد.  التغيرات في حصة المنشأة في القيمة العادلة للبنود محل ا (1

  تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود محل العقد. (2

  جوهريباإلضافة إلى ذلك، يسمح بنهج تخصيص أقساط التأمين المبسط لقياس التزامات التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياساً ال يختلف على نحٍو 

واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص أقساط التأمين، تتوافق المسؤولية عن    ت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنةعن النموذج العام أو إذا كان 

يظل نموذج القياس العام ساري   منها التدفقات النقدية لالكتتاب في التأمين.  التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما

وتأثير المخاطر   المنشأة ضبط التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود  ومع ذلك، ال يُطلب من  المطالبات المتكبدة.  في قياس المسؤولية عن

 استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات. المالية إذا كان من المتوقع دفع/
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 الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية  .4

 

 بعد )يتبع( غير سارية المفعولوالمعايير الصادرة   4-1

 

 "عقود التأمين )يتبع(  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2
 

 تاريخ النفاذ 
"عقود التأمين". يسمح بالتطبيق  (  4م وسيحل محل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )2023يناير    1(  17تاريخ نفاذ المعيار الدولي التقرير المالي )

"األدوات   - (  9المبرمة مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي )  "اإليرادات من العقود  - (15إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )   المبكر
وقائمة   الموجزةتتوقع الشركة تأثير جوهري على قياس واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على كل من قائمة الدخل األولية    المالية".

 لم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق هذا الميعار الجديد مبكراً. المركز المالي األولية المختصر.
 

 التحول 
مع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإنه على الشركة عندئذ أن تختار    إن التطبيق بأثر رجعي مطلوب.

 إما نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجاً ذا قيمة عادلة.

 تقدير األثر:

 العرض واإلفصاحات 
لقة بعقود التأمين وإعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات االختيارية وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغير في سياسات المحاسبة المتع

 المشاركة، إذا كانت منطبقة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.  
 

 األثر  
تقوم الشركة في هذه    واإلجراءات واألفراد.( عبر البيانات واألنظمة  17أجرت الشركة تقييم فجوة تشغيلية ركز على تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي )

(. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار  17المرحلة بتقييم أثر تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية للتقرير المالي )
 بشكل كامل من قبل الشركة. 

 ملخص األثر  مجال األثر 

بناًء على التقييم األولي، من المتوقع قياس غالبية منتجات الشركة )التي توفر غطاًء للفترات السنوية أو أقل( باستخدام  المالياألثر 
 (.  4النهج المبسط الذي يتطلب تغيرات أقل على النهج الحالي وفقاً المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
   ( جوهرياً.17المالي لقياس العقود وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يكون لألثر 

عندما يتم تطبيق نموذج القياس العام لقياس المطلوبات عن التغطية المتبقية، ستكون هناك حاجة لبيانات إضافية لإلبالغ  أثر البيانات
 عن االفتراضات الموضوعة إلنشاء نماذج التدفقات النقدية. 

 
سبة ومخاطر االئتمان ستكون منحنيات العائد ومعلومات السوق المالية األخرى مطلوبة أيضاً لتحديد معدالت الخصم المنا

 لشركات إعادة التأمين.



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .4

 

 بعد )يتبع( غير سارية المفعولوالمعايير الصادرة   4-1

 

 "عقود التأمين )يتبع(  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2
 

 ملخص األثر  مجال األثر 

التدفقات   نظم تكنولوجيا المعلومات  نماذج  تطوير ستكون  سيكون  ذلك،  إلى  باإلضافة  المتبقية.  التغطية  مطلوبات  الحتساب  مطلوبة  النقدية 
للسماح بحساب وتحديث وإطفاء التعديالت مطلوبة أيضاً على   النموذج مطلوباً  التعاقدية. وستكون  هامش الخدمة 

 المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقارير المالية.  

يجب إنشاء إجراءات لتقييم الربحية المتوقعة للعقود الصادرة في تاريخ اإلصدار ستحتاج عمليات تخصيص التكلفة  أثر اإلجراءات  
(، ثم يتم 17المعيار الدولي للتقرير المالي )  إلى التحسين لضمان تحديد التكاليف المنسوبة مباشرة وفقا لمتطلبات

النقدية. ستتطلب عملية إغالق القوائم المالية أيضا تغيرات للسماح بتفاعل   استخدامها كجزء من توقعات التدفقات
   أكثر تكراراً بين الفرق المالية واالكتوارية.

التأثير على ترتيبات إعادة 
 التأمين  

ول ( بشكل كبير على هيكل ترتيبات إعادة التأمين المعم 17من غير المتوقع أن يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي )
ومع ذلك، من المتوقع أن يتم الحصول على مزيد من التصور حول األداء المتوقع )وبالتالي الفعلي( لمعاهدات   بها.

 (.  17إعادة التأمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

التأثير على السياسات وأطر 
 الرقابة

 يجب اتخاذ قرارات مختلفة وصياغة سياسات تغطي ما يلي )من بين بنود أخرى(: 
 • تخصيص المصاريف المنسوبة مباشرة 

 • تحديد وقياس العقود غير المربحة  
 • تعديل المخاطر 

 
(.  17لمالي )بدأت الشركة بتقييم مفصل للفجوة في البيانات باإلضافة إلى وضع خطة تنفيذ تأخذ بعين االعتبار مبادئ تصميم المعيار الدولي للتقرير ا

 (.  17باإلضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة لجنة توجيهية للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 بيان  تعديالت أخرى على المعيار 
ى السنوات  يسري عل

 التي تبدأ في أو بعد 

 م2022يناير  1 تكلفة إتمام العقد   -العقود الُمحّملة بخسائر  (37المعيار الدولي للمحاسبة )

( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )
( 9والمعيار الدولي للتقرير المالي )

( والمعيار 41)المعيار الدولي للمحاسبة و
 (1)الدولي للتقرير المالي 

- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة 
 م2020

 م2022يناير  1

 م2022يناير  1 الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود. (16المعيار الدولي للمحاسبة )

 م2022يناير  1 مرجعيات اإلطار المفاهيمي   (3المعيار الدولي للتقرير المالي )

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. التعديل إلرجاء تاريخ تعديالت  (1المعيار الدولي للمحاسبة )
 م2023يناير  1 التعديالت المتصلة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية. م2020يناير 

 م2023يناير  1 تعديالت متصلة بتعريف التقديرات المحاسبية. (8المعيار الدولي للمحاسبة )

 م2023يناير  1 التعديالت المتعلقة بالضريبة المؤجلة عن عقود اإليجار والتزامات إيقاف التشغيل.  (12المعيار الدولي للمحاسبة )



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر 
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 في حكمه نقد وما .5
 عمليات التأمين  

 سبتمبر  30 
 م2021

 
 ديسمبر  31
 م2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 -  20,000 نقد بالصندوق
 نقد لدى البنوك

حسابات جارية  -   20,196,589  4,875,037 

ودائع ألجل  -   33,641,735  34,389,382 

 39,264,419  53,858,324 المجموع 
 

 عمليات المساهمين  

 سبتمبر  30 
 م2021

 
 ديسمبر  31
 م2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 نقد لدى البنوك
حسابات جارية  -   8,227,382  1,505,384 

ودائع ألجل  -   49,716,856  95,023,839 

 96,529,223  57,944,238 المجموع  

 135,793,642  111,802,562 مجموع النقد وما في حكمه 
  

٪ سنوياً  1.10٪ و  0.70أقل من ثالثة أشهر وتحقق إيرادات تمويل بمعّدالت تتراوح بين  يتم إيداع الودائع لدى بنوك محلية لفترات استحقاق أصلية  
 ٪ سنوياً(. يتم إيداع األرصدة البنكية لدى األطراف المقابلة ذات التصنيف االئتماني الجيد.1.15٪ و 0.65: بين م2020 ديسمبر 31)

 
 إعادة تأمين مدينة، بالصافي . أقساط تأمين وذمم6

 عمليات التأمين  

 
 سبتمبر  30

 م2021
 

 ديسمبر  31
 م2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 19,186,256   40,877,135 حملة وثائق التأمين

 122,227,507  59,425,757 وسطاء 

 2,678,563  4,742,152 ذمم مدينة ُمستَحقة من شركات تأمين وإعادة تأمين

( 9تأمين مدينة ُمستَحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح أقساط تأمين مدينة وذمم إعادة   12,983  239,546 

 105,058,027  144,331,872 

( 10,411,880) يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها    (9,351,081)  

 134,980,791  94,646,147 حساب ذمم أقساط تأمين واعادة تأمين مدينة، بالصافي

 الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها 

 
 سبتمبر  30

 م2021
 

 ديسمبر  31
 م2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

يناير  1الرصيد في   9,351,081  11,820,991 

(2,469,910)  1,060,799 االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها للفترة / السنة  )رد مخصص( /مخصص  

 9,351,081  10,411,880 الرصيد الختامي 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 مساهمة سعودية( )شركة 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . استثمارات7 
 عمليات التأمين    

 سبتمبر  30     
 م2021

 
ديسمبر  31

 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(      
 40,105,314  37,493,436     محتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات 

 40,105,314  37,493,436     المجموع 

 
 عمليات المساهمين  

 سبتمبر  30 
 م2021

 
ديسمبر  31

 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 61,536,115    58,052,704  استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

 1,932,078    1,932,078  *استثمارات متاحة للبيع 

 63,468,193    59,984,782  المجموع 

    
 101,641,429    95,546,140  مجموع االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة 

 1,932,078    1,932,078  مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 103,573,507  97,478,218 مجموع االستثمارات 
 
 

ج هذا    * تتمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع في المساهمة في ملكية شركة نجم لخدمات التأمين والتي تقدم خدمات تحديد الخسائر لقطاع السيارات. أُدرِّ
 30ال يوجد حركة على هذا اإلستثمار بين الفترة المنتهية في   اإلستثمار بالتكلفة في غياب سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس قيمته العادلة بشكل موثوق.

 . م2020ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في  م2021سبتمبر 
 
 

 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة: (1
 

 أ( فيما يلي التحليل حسب الفئة:
 

  عمليات التأمين 
 محلية 

 
 دولية 

 
 المجموع 

 سبتمبر  30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 سبتمبر  30
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 سبتمبر  30
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  

 29,070,977 26,734,896 9,646,799 7,553,891 19,424,178 19,181,005 صكوك وسندات 

 11,034,337 10,758,540 - - 11,034,337 10,758,540 أوراق مالية 

 40,105,314 37,493,436 9,646,799 7,553,891 30,458,515 29,939,545 المجموع 
  

 المجموع  دولية  محلية  عمليات المساهمين 

 سبتمبر  30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 سبتمبر  30
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 سبتمبر  30
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  

 45,669,322 42,499,341 12,514,467 9,799,408 33,154,855 32,699,933 صكوك وسندات 

 15,866,793 15,553,363 - - 15,866,793 15,553,363 أوراق مالية 

 61,536,115 58,052,704 12,514,467 9,799,408 49,021,648 48,253,296 المجموع 

 
 
 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 مساهمة سعودية( )شركة 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . استثمارات )يتبع(7
 

 )يتبع( استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة: (1

 تتمثل الحركة على إستثمار محتفظ به بغرض المتاجرة فيما يلي:ب( 
 

 عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 
 سبتمبر  30

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 سبتمبر  30 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(  
 58,493,236  61,536,115  38,013,460  40,105,314 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 15,128,556  4,137,527  11,661,873  2,924,271 شراء خالل الفترة / السنة
( 5,035,173) استبعادات خالل الفترة / السنة    (10,060,269)   (6,882,227 )   (13,050,848)  

( 500,207) )خسائر( / أرباح غير محققة    592,066  (737,688 )   1,097,253 
( 769) )خسائر( محققة    (101,816)   (1,023 )   (132,082)  

 61,536,115  58,052,704  40,105,314  37,493,436 الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة
 
 

 الشهرة .8
لة" والشركة الدولية أبرمت الشركة اتفاقية شراء اشترت بموجبها عمليات أعمال التأمين بالمملكة العربية السعودية لشركة إيس العربية للتأمين ش. م. ب "مقف

د سعر الشراء وفقًا لدراسة تقييم أجريت طبقًا    للتأمين ش. م. ب. "مقفلة". لتوجيهات التقارير النافية للجهالة والتقييم الصادرة من البنك المركزي  وقد ُحّدِّ
  مليون لاير سعودي. 43.77السعودي )"ساما"(، وقُّدِّرت قيمة الشهرة بمبلغ قدره 

 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة .9
بار موظفي اإلدارة والمنشآت الُمسيَطر عليها أو الُمسيَطر عليها تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين والشركات المتعلقة بالمساهمين )"شركات شق يقة"( وكِّ

وفيما يلي تفاصيل    تعتمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.  بصورةٍ مشتركٍة من قبل هذه األطراف.
 ل الفترة وأرصدتها كما في نهاية الفترة: المعامالت الرئيسة مع األطراف ذات العالقة خال 

 أطراف ذات عالقة 

 

 طبيعة المعاملة 

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر  

 م2020  م2021

 )غير مدققة(     
 320,703  442,624  إجمالي أقساط تأمين مكتتبة  شركات شقيقة 

 965,625  818,798  إيجار  
مطالبات مصروفات      2,261,293  1,543,746 
 8,000  -  مصروفات   
مجلس اإلدارة أعضاء          1,068,750  1,068,750  مكافآت   
 1,267,600  1,106,000  أتعاب ومصروفات اجتماعات    
 34,042,153  39,731,135  أقساط إعادة التأمين المسندة   مساهمون        
إجمالي المطالباتحصة معيدي التأمين من      3,070,312  1,830,219 
 5,912,834  6,734,511  إيرادات عموالت اعادة تأمين   

 
 فيما يلي تفاصيل أرصدة أطراف ذات عالقة كما في: 

 طبيعة المعاملة 
 

 العالقة 
 سبتمبر  30

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(    
مدينةأقساط تأمين وذمم إعادة تأمين   239,546    12,983  شركات شقيقة   

تأمين دائنة معيديأرصدة   12,139,740    18,104,228  شركات شقيقة   
 
 
 
 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 مساهمة سعودية( )شركة 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع( .  9
 

   تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين
ح الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت التي  المديرين التنفيذين وغير التنفيذيين واإلدارة العُليا.يتضمن كبار موظفي اإلدارة بالشركة جميع  يوّضِّ

 :م2020و م2021سبتمبر  30حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة عن الفترتين المنتهيتين في 
 

 م2021سبتمبر  30الفترة المنتهية في 

أعضاء مجلس  
اإلدارة 

  )التنفيذيون( 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة 

 اإلدارة العليا   )غير التنفيذيين(

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 3,097,892  -  - رواتب وأجور 

 267,266  -  - تعويضات نهاية الخدمة 
 -  1,926,000  248,750 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 3,365,158  1,926,000  248,750 المجموع 

 

 م2020سبتمبر  30الفترة المنتهية في 

أعضاء مجلس 
 اإلدارة  

  )التنفيذيون( 

 أعضاء مجلس
 اإلدارة   

 اإلدارة العليا   )غير التنفيذيين( 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 2,608,972  -  - رواتب وأجور 

 258,805  -  - تعويضات نهاية الخدمة 
 -  137,685  15,165 مصروفات سفر 

 -  1,934,750  248,750 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 2,867,777  2,072,435  263,915 المجموع 

 
 . أرصدة معيدي تأمين دائنة10

 
 سبتمبر  30
 م2021 

 ديسمبر  31 
 م2020

  )مدققة(  )غير مدققة(       
  12,139,740  18,104,228 (9)إيضاح أطراف ذات عالقة 

 73,899,169  26,181,388 أخرى 
 44,285,616  86,038,909 

 
 ة نظامي  وديعة . 11

 
٪ من رأس المال المدفوع والمحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. وللبنك 10تمثل الوديعة النظامية نسبة 

 المركزي السعودي )"ساما"( الحق في أرباح هذه الوديعة النظامية، وال يمكن سحبها دون موافقته. 
 

م، أفصحت الشركة عن العمولة الُمستَحقة على الوديعة 2016مارس    1لمركزي السعودي )"ساما"( الواردة بالتعميم الصادر بتاريخ  وفقًا لتعليمات البنك ا
لِّيَّة  م2021سبتمبر  30النظامية كما في   . الموجزةكأصل والتزام في هذه القوائم المالية األوَّ



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 رأس المــال  . 12
:  م 2020ديسمبر    31مليون سهم )  30ويتألف من    م2021سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    300يبلغ رأس المال المصّرح به والُمصَدر والمدفوع  

  لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم( بقيمة  20مليون لاير سعودي ويتألف من  200
 

 :م2020ديسمبر  31و م2021سبتمبر  30فيما يلي هيكل ملكية الشركة كما في   

 مساهم ال
 

 الملكية نسبة   الدولة 

 30%  الواليات المتحدة األمريكية   تشب انترناشيونال هولدينج
 10%  المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي لالستثمار 

 5%  المملكة العربية السعودية   الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات 
 5%  المملكة العربية السعودية   الخريجي للمقاوالت شركة 

 5%  المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي للتجارة وااللكتروونيات
 5%  المملكة العربية السعودية    شركة الخريجي العقارية

 40%  المملكة العربية السعودية   االفراد العاديين

    %100 

 
هر المنتهية في   عة أـش بتمبر   30خالل فترة التـس ركة من م2021ـس عودي إلى  200، تمت زيادة رأس مال الـش عودي   300مليون لاير ـس مليون لاير ـس

 تم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العامة غير العاديةوالتي  سهم لكل سهمين مملوكين  عدد واحد  عن طريق إصدار أسهم منحة من خالل منح 
مليون لاير ـسعودي    100تم تمويل الزيادة في رأس المال من خالل رـسملة مبلغ    هــــــ.1442ذو الحجة   4الموافق  م2021يوليو   14المنعقدة بتاريخ  

 . الموجزةالتغيرات في هذه القوائم المالية األولية تم عرض من األرباح المبقاة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية خالل الفترة، وعليه، 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  . 13
 

 الدعاوى قضائية 
كن التنبؤ  مل الشركة في قطاع التأمين وتتعرض لدعاوي قضائية في سياق األعمال العادي فيما يتعلق بمطالبات حاملي وثائق التأمين. وحيث إنه ال يمتع

الدعاوي )بما في ذلك   أو تحديد النتائج النهائية لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل علمي، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه
 الدعاوى القضائية( سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي.

 
 

 سبتمبر  30 
 م2021

 ديسمبر  31 
 م2020

  
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 9,601,940  9,601,940 خطابات ضمان 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  . 14
 ٪ سنويا للمساهمين األجانب.20أساس الربح الخاضع للضريبة التقديري بنسبة تبلغ تم تكوين مخصص ضريبة الدخل على  (أ

 
 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل الفترة/ السنة 

 سبتمبر  30  
  م2021

 ديسمبر  31
 م2020

  
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 16,501,196  19,536,736  الرصيد كما في بداية الفترة / السنة
 4,596,805  1,549,165  الزكاة الُمحّملة للفترة / السنة  

 1,937,429  600,850  الضريبة الُمحّملة للفترة / السنة 
( 11,609,770)  المدفوع خالل الفترة / السنة   (3,498,694)  

 19,536,736  10,076,981  الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع(  . 14
 حصة الملكية الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل  (ب

 
 فيما يلي نسب الملكية للمساهمين المؤسسين:

 
 سبتمبر  30

 م2021
 ديسمبر  31 

 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 %70  %70 حصة الملكية الخاضعة للزكاة 

 %30  %30 حصة الملكية الخاضعة لضريبة الدخل 

 
 موقف الربوط  (ج

م، مطالبة 2012م إلى  2009ديسمبر    31م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( الربوط النهائية عن السنوات المنتهية في  2015في سنة  
اعتراًضا على هذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتيجة مليون لاير سعودي. وقدمت اإلدارة    13.79بالتزام زكوي وضريبي إضافي بما في ذلك ضريبة استقطاع بقيمة  

مليون لاير سعودي )بما في ذلك غرامات التأخير وضريبة االستقطاع(   14.9ومع ذلك، فقد دفعت الشركة مبلغًا قدره    هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة.
دي أي غرامات تأخير إضافية حتى استكمال االعتراض المقدم على الربوط.  مليون لاير سعودي لصالح الهيئة من أجل تفا  3.3كما قدمت ضمانًا بنكيًا بقيمة  

 12.78اللجنة االستئنافية بمبلغ تسوية قدره    -، استلمت الشركة القرار النهائي من األمانة العامة للجان الضريبيةم2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  
الشركة خطاب  قدمت مليون لاير سعودي(. بناًء عليه،  14.9لالسترداد من المبلغ اإلضافي المدفوع وقدره  مليون لاير سعودي قابلة  2.1مليون لاير سعودي )

 الهيئة وهي في انتظار اعتمادها.إلى تسوية 
 

هذا    مليون لاير سعودي.  6.2بقيمة  ، حيث طلبت الهيئة التزاًما زكويًا وضريبًا إضافيًا  2015حتى    2013تسلَّمت الشركة أيًضا ربًطا مؤقتًا عن األعوام من  
مليون لاير سعودي لتغطية االلتزام اإلضافي بالكامل   6.2غير أنَّ الشركة قد قدمت ضمانًا بنكيًا إضافيًا بقيمة    وقد قدَّمت اإلدارة أيًضا اعتراًضا على هذا الربط.

 ولتتجنب فرض غرامات تأخير.  
 

م للمطالبة بالتزام زكوي وضريبي 2018م إلى  2016ديسمبر    31ة الربوط النهائية للسنوات المنتهية في  ، أصدرت الهيئ م2020باإلضافة إلى ذلك في سنة  
قّدمت اإلدارة اعتراًضا على هذه الربوط إلى الهيئة، وأصدرت الهيئة ربطاً معدالً بإلتزام إضافي زكوي وضريبي   مليون لاير سعودي.  10.6إضافي بمبلغ  

ي. قّدمت اإلدارة اعتراًضا آخر على الربط إلى األمانة العامة للجان الضريبية وتعتقد أنَّ نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالح  مليون لاير سعود  8.5بمبلغ  
قامت اإلدارة بتقديم اعتراًضا    مليون لاير سعودي.  9.5بمبلغ    2017و    2016بإصدار ربط ضريبة استقطاع لعامي    م2020كما قامت الهيئة في عام    الشركة.

 على هذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتيجة هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة.
 

مليون لاير سعودي بموجب خطة إعفاء ضريبي تقضي   6.8، قامت الشركة بتسوية التزام ضريبة استقطاع إضافي بمبلغ  م 2021باإلضافة إلى ذلك، في مارس  
 جاءت نتيجة القضية لصالحها. إذالب الشركة باسترداد هذا المبلغ بالتنازل عن غرامة التأخير إذا ُدفع أصل المبلغ، وستطا

  
ومطالبة مليون لاير سعودي    7.3بقيمة    يةإضاف  مطالبة زكاة وضريبةيُظهر    2020و    2019نهائيًا من الهيئة لعامي    ربطاً عالوة على ذلك ، تلقت الشركة  

 وتعتقد أن النتيجة ستكون لصالح الشركة. إعتراض على الربطالشركة بصدد تقديم إن مليون لاير سعودي.  11بقيمة  ضريبة استقطاع إضافية
 
 فائض توزيع مستحق .15

 سبتمبر  30 
 م2021

 ديسمبر  31 
 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 9,184,671  5,005,180 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

العائد لعمليات التأمينإجمالي الدخل    1,249,616    3,981,949 
(8,161,440)  ( 1,802)  فائض مدفوع إلى حاملي وثائق التأمين  

 5,005,180  6,252,994 الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة

 

 

 

 

 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة .16

 
 )غير مدققة(  م2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  -إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر  أفراد  الفئة 

 10,070,222 6,338,627 702,848 578,157 155,681 2,294,909 مركبات 

ممتلكات وحوادث عامة  
 37,817 وأخرى 

 
672,600 

 
879,593 

 
786,177 

 
30,456,532 

 
32,832,719 

 42,902,941 36,795,159 1,489,025 1,457,750 828,281 2,332,726 المجموع 

 
   )غير مدققة( م2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  -إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر أفراد  الفئة

 8,919,834 5,957,891 1,010,633 585,230 153,985 1,212,095 مركبات 
ممتلكات وحوادث عامة  

 31,549,620 28,187,064 1,573,362 1,381,470 325,182 82,542 وأخرى 

 40,469,454 34,144,955 2,583,995 1,966,700 479,167 1,294,637 المجموع 

 

 )غير مدققة( م2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  -إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر  أفراد  الفئة 

 54,398,465 37,388,002 5,702,904 1,930,947 936,237 8,440,375 مركبات 
ممتلكات وحوادث عامة  

 137,670,511 125,276,740 5,830,010 4,581,832 1,738,274 243,655 وأخرى 

 192,068,976 162,664,742 11,532,914 6,512,779 2,674,511 8,684,030 المجموع 

       

  )غير مدققة( م2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  -إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر أفراد  الفئة

 43,220,622 26,508,055 7,418,962 2,749,890 1,309,622 5,234,093 مركبات 
ممتلكات وحوادث عامة  

 143,851,101 125,717,330 7,092,243 7,491,891 3,320,829 228,808 وأخرى 

 187,071,723 152,225,385 14,511,205 10,241,781 4,630,451 5,462,901 المجموع 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . االحتياطيات الفنية  17
 

 واالحتياطيات صافي المطالبات القائمة  17-1
 

 تتألف صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي:

 
 الحركة على األقساط غير المكتسبة  17-2

 تتمثل الحركة على األقساط غير المكتسبة فيما يلي: 
 )غير مدققة(  م2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   

 30,770,027 ( 100,063,940) 130,833,967 الرصيد كما في بداية الفترة 
 86,177,448 ( 105,891,528) 192,068,976 األقساط المكتتبة/ )المسندة( خالل الفترة 

( 212,139,882) األقساط المكتسبة خالل الفترة   138.093.662 (74.046.220 ) 

 42.901.255 ( 67.861.806) 110,763,061 الرصيد كما في نهاية الفترة 

  
 )مدققة(  م2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الصافي  إعادة التأمين اإلجمالي  

(74,196,879) 101,027,961 الرصيد كما في بداية السنة    26,831,082 

(185,324,105) 274,663,053 األقساط المكتتبة/ )المسندة( خالل السنة  89,338,948 

(85,400,003) 159,457,044 (244,857,047) األقساط المكتسبة خالل السنة   

(100,063,940) 130,833,967 الرصيد في نهاية السـنة  30,770,027 

 
   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 17-3

 
 تتمثل الحركة على تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة فيما يلي: 

 

 
 سبتمبر  30

 م2021

 ديسمبر  31 
 م2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 5,323,677  5,630,498 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 16,288,743  13,709,444 خالل الفترة / السنة متكبدة 

( 12,285,510) اطفاء خالل الفترة / السنة   (15,981,922)  

 5,630,498  7,054,432 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 
 سبتمبر  30

 م2021

 ديسمبر  31 
 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 53,173,383  74,496,287 المطالبات القائمة

(1,877,417)  (3,083,202) يخصم: القيمة القابلة لالسترداد لمستردات الحطام والحلول   

 71,413,085  51,295,966 
 41,874,437  52,737,410  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 5,629,118  4,343,705 أقساط تأمين إضافية اتاحتياطي 
 3,882,539  5,085,527 احتياطيات فنية أخرى

 133,579,727  102,682,060 

    يخصم:

( 58,441,091) المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من  -   (41,858,691)  

( 39,869,905) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها -   (29,724,574)  

 31,098,795  35,268,731 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 القطاعات التشغيلية .18
 

 الممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث العامة وأخرى. التأمين ومصنَّفة على النحو التالي:ألغراض اإلدارة، فإنَّ الشركة منظمة في قطاعات أعمال 
ن قطاعات التأمين األخرى، التأمين البحري والتأمين العام اآلخر.  وتمثل هذه القطاعات األساس الذي بناًء عليه تفصح الشركة عن معلوماتها   ويتضمَّ

 القطاعية الرئيسة. 
 

 إلجراءات إصدار التقارير الداخلية لدى الشركة، اعتمدت اإلدارة القطاع التشغيلي فيما يتعلق بنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها.وفقًا 
 

 .م2020ديسمبر  31لم تطرأ أي تغيرات على أساس التقسيم القطاعي أو أساس قياس الربح أو الخسارة القطاعي منذ 
 

ن الموجودات القطا عية النقد وما في حكمه، وأقساط وذمم التأمين المدينة، صافي ومطلوب من عمليات المساهمين، دفعات مقدمة، إستثمارات وال تتضمَّ
 ة.وموجودات أخرى، ودائع ألجل، ممتلكات ومعدات، موجودات حق اإلستخدام، موجودات غير ملموسة، الشهرة، وديعة نظامية، وإيراد عمولة مستحق 

 من الموجودات غير الموزعة.وعليه، يتم تضمينها ض 
 

ن المطلوبات القطاعية ذمم دائنة، مصاريف ُمستَحقة ومطلوبات أخرى، التزامات عقود ايجار، أرصدة إعادة تأمين دائنة، المطلو ب إلى عمليات وال تتضمَّ
الدخل، والفائض المتراكم لعمليات التأمين.  المساهمين، تعويضات نهاية الخدمة، إيراد عمولة وديعة نظامية ُمستَحقة الدفع، مخصص زكاة وضريبة  

 وعليه، يتم تضمينها ضمن المطلوبات غير الموزعة.
 

 ال تشمل القطاعات موجودات ومطلوبات المساهمين، وبالتالي يتم عرضها ضمن الموجودات / المطلوبات غير الموزعة وفقًا لذلك. 
 

عة لرئيس صانعي القرار التشغيليين تحت القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس ال يتم التقرير عن هذه الموجودات والمطلوبات غير الموز
 مركزي.

 
 م2021سبتمبر    30إن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات الواردة في التقرير إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة في  

سبتمبر   30و    م2021سبتمبر    30أشهر المنتهيتين في    تسعةمصروفاتها وصافي دخلها لفترتي الثالثة وال، وإجمالي إيراداتها وم2020ديسمبر    31و  
  هي كما يلي: م2020
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 القطاعات التشغيلية )يتبع( .18
 

 الموجزة قائمة الدخل األولية 
 أخرى  حوادث  مركبات  هندسي  ممتلكات  م 2021سبتمبر    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 المجموع 

 )غير مدققة(  

       اإليرادات 
 42,902,941 5,990,868 8,832,391 10,070,222 6,150,637 11,858,823 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
 ( 1,319,107) ( 99,360) - - ( 636,852) ( 582,895) محلية - 
 ( 22,371,831) ( 3,873,066) ( 4,888,410) - ( 4,380,039) ( 9,230,316) أجنبية - 

 ( 1,213,749) ( 176,751) ( 149,340) ( 188,910) ( 111,402) ( 587,346) مصروفات فائض الخسارة 

 17,998,254 1,841,691 3,794,641 9,881,312 1,022,344 1,458,266 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 28,781,698 69,270 3,535,998 5,702,399 1,643,765 17,830,266 التغير في أقساط تأمين غير مكتسبة  

   التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 

 
(17,678,133 ) 

 
(1,518,297 ) 

 
- 

 
(2,290,356 ) 

 
105,484 

 
(21,381,302 ) 

 25,398,650 2,016,445 5,040,283 15,583,711 1,147,812 1,610,399 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
       

 5,674,278 730,958 701,103 - 1,273,264 2,968,953 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 31,072,928 2,747,403 5,741,386 15,583,711 2,421,076 4,579,352 مجموع اإليرادات 

       
        تكاليف ومصروفات االكتتاب

      
 ( 19,755,717) ( 1,352,343) ( 613,158) ( 10,470,180) ( 1,265,754) ( 6,054,282) إجمالي المطالبات المدفوعة  

 ( 471,617) ( 64,931) ( 7,017) ( 232,948) ( 52,749) ( 113,972) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات 
 7,799,866 1,004,814 79,649 28,889 1,051,312 5,635,202 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 ( 12,427,468) ( 412,460) ( 540,526) ( 10,674,239) ( 267,191) ( 533,052) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 
 ( 2,115,172) ( 1,636,790) 279,115 133,511 ( 5,315,039) 4,424,031 التغيرات في المطالبات القائمة

 2,517,171 1,102,525 ( 14,332) 4,030 5,305,520 ( 3,920,572)   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ( 3,404,887) 1,138,108 ( 16,187) ( 429,629) ( 690,451) ( 3,406,728) المبلغ عنهاالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير 

التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ  
 2,754,797 ( 745,391) ( 181,069) 14,034 524,187 3,143,036 عنها 

 ( 12,675,559) ( 554,008) ( 472,999) ( 10,912,293) ( 442,974) ( 293,285) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 
       

 ( 48,988) 21,121 - ( 1,732,084) 128,656 1,533,319 احتياطي أقساط تأمين إضافية  
 ( 256,592) 18,383 7,094 ( 20,865) ( 192,508) ( 68,696) احتياطيات فنية أخرى

 ( 4,221,743) ( 498,323) ( 751,595) ( 1,030,956) ( 509,516) ( 1,431,353) تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
 ( 1,643,130) ( 157,574) ( 182,824) ( 898,266) ( 111,497) ( 292,969) مصروفات اكتتاب أخرى 

 
   مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 
(552,984 ) 

 
(1,127,839 ) 

 
(14,594,464 ) 

 
(1,400,324 ) 

 
(1,170,401 ) 

 
(18,846,012 ) 

 12,226,916 1,577,002 4,341,062 989,247 1,293,237 4,026,368 صافي دخل االكتتاب 
       

  إيرادات )مصروفات( / أخرى  
 84,580     رد انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها 

( 10,076,781) مصروفات عمومية وإدارية   
   1,452,278 إيرادات عموالت توزيعات أرباح و فوائد و 

( 13,938)   خسائر محققة من استبعاد استثمار محتفظ به بغرض المتاجرة  
( 381,954)   خسائر غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  

 3,180      إيرادات أخرى، بالصافي 

( 8,932,635) مجموع المصروفات األخرى   

 3,294,281    الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
( 393,070)      الدخل العائد إلى عمليات التأمين    

 2,901,211      الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
( 535,494)      الزكاة  

( 184,496)      ضريبة الدخل   

 2,181,221       صافي الدخل العائد إلى المساهمين  
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 القطاعات التشغيلية )يتبع( .18
 

 الموجزة قائمة الدخل األولية 
 أخرى  حوادث  مركبات هندسي  ممتلكات  م2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 المجموع 

 )غير مدققة(  

       اإليرادات 
 40,469,454 5,522,527 6,702,290 8,919,834 6,155,435 13,169,368 تأمين مكتتبة إجمالي أقساط 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
 ( 1,501,809) ( 163,390) ( 14,251) ( 19,899) ( 640,056) ( 664,213) محلية - 
 ( 21,470,293) ( 3,541,960) ( 2,815,011) 32,607 ( 4,606,312) ( 10,539,617) أجنبية - 

 ( 958,998) ( 243,470) ( 142,510) ( 132,269) ( 79,968) ( 360,781) مصروفات فائض الخسارة 

 16,538,354 1,573,707 3,730,518 8,800,273 829,099 1,604,757 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 14,976,617 ( 2,416,057) 4,096,563 3,268,547 ( 454,399) 10,481,963 التغير في أقساط تأمين غير مكتسبة 

 ( 11,536,072) 2,136,002 ( 2,866,948) ( 345,224) 262,865 ( 10,722,767) التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة
 19,978,899 1,293,652 4,960,133 11,723,596 637,565 1,363,953 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

       
 4,850,010 303,916 562,206 99,847 1,024,482 2,859,559 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 24,828,909 1,597,568 5,522,339 11,823,443 1,662,047 4,223,512 مجموع اإليرادات 

      
        تكاليف ومصروفات االكتتاب

       
 ( 11,813,720) ( 730,275) ( 30,791) ( 7,849,308) ( 723,639) ( 2,479,707) إجمالي المطالبات المدفوعة  

 ( 529,616) ( 30,207) ( 15,054) ( 354,164) ( 80,476) ( 49,715) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات 
 3,863,194 381,258 19,432 482,663 727,682 2,252,159 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 ( 8,480,142) ( 379,224) ( 26,413) ( 7,720,809) ( 76,433) ( 277,263) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 
 ( 2,001,709) 1,710,022 ( 318,283) 1,844,845 ( 1,257,100) ( 3,981,193) التغيرات في المطالبات القائمة

 2,509,083 ( 2,043,053) 300,112 ( 434,214) 1,048,701 3,637,537   معيدي التأمين من المطالبات القائمةالتغيرات في حصة 
 8,380,819 2,521,489 ( 662,420) 4,075,463 312,799 2,133,488 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

المتكبدة غير المبلغ  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 ( 4,568,307) ( 1,730,163) ( 40,235) ( 198,818) ( 473,828) ( 2,125,263) عنها 

 ( 4,160,256) 79,071 ( 747,239) ( 2,433,533) ( 445,861) ( 612,694) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 
       

 754,270 ( 336,295) 1,011,798 699,161 ( 1,582,145) 961,751 احتياطي أقساط تأمين إضافية  
 166,051 75,972 ( 18,485) 112,452 ( 7,104) 3,216 احتياطيات فنية أخرى

 ( 3,863,986) ( 264,073) ( 781,960) ( 1,089,268) ( 377,614) ( 1,351,071) تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
 ( 1,347,926) 54,278 ( 153,484) ( 689,402) ( 172,378) ( 386,940) مصروفات اكتتاب أخرى 

  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب
 

 
(1,385,738 ) 

 
(2,585,102 ) 

 
(3,400,590 ) 

 
(689,370 ) 

 
(391,047 ) 

 
(8,451,847 ) 

 16,377,062 1,206,521 4,832,969 8,422,853 ( 923,055) 2,837,774 صافي دخل االكتتاب
       

  )مصروفات(/ إيرادات أخرى 
 4,085,024     رد انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها 

( 8,956,026) مصروفات عمومية وإدارية   
 1,811,684 توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

 872,137 أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
 408,150      إيرادات أخرى، بالصافي 

( 1,779,031) مجموع المصروفات األخرى   

 14,598,031  الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
( 1,394,746)  الدخل العائد إلى عمليات التأمين   

 13,203,285  الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
( 1,207,672)      الزكاة  

( 897,094)      ضريبة الدخل   

 11,098,519      صافي الدخل العائد إلى المساهمين
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. القطاعات التشغيلية )يتبع( 18

 الموجزة قائمة الدخل األولية 
 أخرى  حوادث  مركبات  هندسي  ممتلكات  م 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 
 المجموع 

 )غير مدققة(  

       اإليرادات 
   192,068,976   20,133,146   34,801,839   54,398,465   18,110,517   64,625,009 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
( 4,137,601) محلية -   (1,610,758 )  - - (537,444 )  (6,285,803 )  
( 53,748,279) أجنبية -   (12,245,681 )  (142 )  (17,878,732 )  (11,876,594 )  (95,749,428 )  

( 1,762,040) مصروفات فائض الخسارة   (334,208 )  (566,730 )  (448,020 )  (745,299 )  (3,856,297 )  

 86,177,448 6,973,809 16,475,087 53,831,593 3,919,870 4,977,089 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
( 8,979,096) 4,325,490 23,876,341 أقساط تأمين غير مكتسبة، بالصافي التغير في   1,085,745 (237,574 )  20,070,906 

( 24,432,320)   التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة  (5,257,839 )  (3,471 )  (2,488,035 )  (20,469 )  (32,202,134 )  

 74,046,220 6,715,766 15,072,797 44,849,026 2,987,521 4,421,110 المكتسبة صافي أقساط التأمين  
 17,169,393 2,340,294 2,053,536 298 3,775,511 8,999,754 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 91,215,613 9,056,060 17,126,333 44,849,324 6,763,032 13,420,864 مجموع اإليرادات 

       
        تكاليف ومصروفات االكتتاب

      
( 16,987,185) إجمالي المطالبات المدفوعة   (2,097,642 )  (28,290,632 )  (1,541,785 )  (4,288,298 )  (53,205,542 )  

( 329,728) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات   (92,516 )  (627,116 )  (18,462 )  (213,142 )  (1,280,964 )  
 22,007,024 2,944,397 907,008 144,543 1,716,496 16,294,580 التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعةحصة معيدي  

( 1,022,333) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة   (473,662 )  (28,773,205 )  (653,239 )  (1,557,043 )  (32,479,482 )  
       

( 3,007,870) التغيرات في المطالبات القائمة  (7,174,155 )  (3,844,857 )  (1,251,665 )  (4,838,572 )  (20,117,119 )  
 16,582,400 4,520,916 1,982,736 165,588 6,855,254 3,057,906   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

( 3,345,378) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  (4,306,951 )  1,935,009 (4,215,107 )  (930,546 )  (10,862,973 )  
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ  

( 162,574) 3,737,561 2,894,521 عنها   3,105,601 570,222 10,145,331 

( 1,423,154) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة   (1,361,953 )  (30,680,039 )  (1,031,674 )  (2,235,023 )  (36,731,843 )  
       

( 1,322,135) 760,728 1,662,835 احتياطي أقساط تأمين إضافية    309,421 (125,436 )  1,285,413 
( 278,835) احتياطيات فنية أخرى  (453,906 )  723 (278,354 )  (192,616 )  (1,202,988 )  

( 4,142,271) وثائق تأمين تكاليف اقتناء   (1,395,846 )  (3,182,998 )  (2,284,130 )  (1,280,265 )  (12,285,510 )  
( 656,611) مصروفات اكتتاب أخرى   (105,495 )  (2,717,829 )  (344,359 )  (263,006 )  (4,087,300 )  

( 4,838,036)   مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  (2,556,472 )  (37,902,278 )  (3,629,096 )  (4,096,346 )  (53,022,228 )  

 38,193,385 4,959,714 13,497,237 6,947,046 4,206,560 8,582,828 صافي دخل االكتتاب 
       

  )مصروفات(/ إيرادات أخرى 
( 1,060,799)     مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها  

( 29,709,743) مصروفات عمومية وإدارية   
 4,413,248 توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

( 1,792)   خسائر محققة من استبعاد استثمار محتفظ به بغرض المتاجرة  
( 1,237,895)   خسائر غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  

 299,445       إيرادات أخرى، بالصافي 

( 27,297,536) األخرى مجموع المصروفات    

 10,895,849 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
( 1,249,616)      الدخل العائد إلى عمليات التأمين    

 9,646,233  الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
( 1,549,165)      الزكاة  

( 600,850)      ضريبة الدخل   

 7,496,218 العائد إلى المساهمينصافي الدخل  



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
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 القطاعات التشغيلية )يتبع( .18
 

 الموجزة قائمة الدخل األولية 
 أخرى  حوادث  مركبات هندسي  ممتلكات  م2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 المجموع 

 )غير مدققة(  

       اإليرادات 
 187,071,723 19,614,519 31,348,907 43,220,622 34,214,550 58,673,125 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
 ( 6,112,016) ( 515,233) ( 42,753) ( 59,687) ( 1,600,656) ( 3,893,687) محلية - 
 ( 104,400,673) ( 11,610,647) ( 14,048,565) ( 26,434) ( 29,924,170) ( 48,790,857) أجنبية - 

 ( 3,131,826) ( 851,797) ( 427,531) ( 530,249) ( 239,905) ( 1,082,344) مصروفات فائض الخسارة 

 73,427,208 6,636,842 16,830,058 42,604,252 2,449,819 4,906,237 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 ( 5,895,046) 506,649 2,580,756 ( 5,381,624) ( 15,418,527) 11,817,700 التغير في أقساط تأمين غير مكتسبة، بالصافي 

 ( 3,920,891) ( 689,210) ( 3,506,849) ( 2,270,505) 15,318,407 ( 12,772,734)   التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 63,611,271 6,454,281 15,903,965 34,952,123 2,349,699 3,951,203 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 16,721,108 2,188,882 1,784,066 720,728 3,495,084 8,532,348 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 80,332,379 8,643,163 17,688,031 35,672,851 5,844,783 12,483,551 مجموع اإليرادات 

      
        تكاليف ومصروفات االكتتاب

      
 ( 24,946,206) ( 1,939,506) ( 844,900) ( 18,259,576) ( 1,114,629) ( 2,787,595) إجمالي المطالبات المدفوعة  

 ( 2,033,907) ( 133,553) ( 589,448) ( 1,086,495) ( 137,662) ( 86,749) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات 
 7,152,669 1,066,030 851,495 1,722,065 1,029,297 2,483,782 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 ( 19,827,444) ( 1,007,029) ( 582,853) ( 17,624,006) ( 222,994) ( 390,562) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 
 ( 8,321,473) ( 2,998,505) 3,857,468 2,388,558 ( 2,383,240) ( 9,185,754) التغيرات في المطالبات القائمة

 9,140,201 2,102,995 ( 2,417,996) ( 939,760) 1,571,650 8,823,312   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 14,511,696 2,799,643 671,127 5,834,841 ( 407,135) 5,613,220 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاالتغيرات في  

التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير  
 ( 7,827,486) ( 1,359,251) ( 920,069) ( 571,418) 247,071 ( 5,223,819) المبلغ عنها

 ( 12,324,506) ( 462,147) 607,677 ( 10,911,785) ( 1,194,648) ( 363,603) المتكبدةصافي المطالبات 

 ( 2,114,837) ( 336,295) - ( 2,087,232) ( 1,582,145) 1,890,835 التغيرات في احتياطي أقساط تأمين إضافية 
 171,658 29,258 58,497 109,134 ( 48,189) 22,958 التغيرات في احتياطيات فنية أخرى 

 ( 12,067,979) ( 1,313,482) ( 2,412,779) ( 3,250,296) ( 1,158,155) ( 3,933,267) تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
 ( 2,887,212) ( 299,370) ( 409,714) ( 1,012,325) ( 441,011) ( 724,792) مصروفات اكتتاب أخرى 

 ( 29,222,876) ( 2,382,036) ( 2,156,319) ( 17,152,504) ( 4,424,148) ( 3,107,869)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 51,109,503 6,261,127 15,531,712 18,520,347 1,420,635 9,375,682 صافي دخل االكتتاب
       

  )مصروفات(/ إيرادات أخرى 
( 2,795,741)     مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها  

( 26,676,978) عمومية وإدارية مصروفات   
 5,945,203 توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

( 233,898)   خسائر محققة من استبعاد استثمار محتفظ به بغرض المتاجرة  
 359,068 أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 3,996,228      إيرادات أخرى، بالصافي 

( 19,406,118) المصروفات األخرى مجموع   

 31,703,385 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  

( 3,093,710) الدخل العائد إلى عمليات التأمين   

 28,609,675 الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
( 2,718,492)      الزكاة  

( 1,951,883)      ضريبة الدخل   

 23,939,300 الدخل العائد إلى المساهمينصافي 
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  القطاعات التشغيلية )يتبع( .18

 
 

   عمليات التأمين

 أخرى  حوادث  مركبات  هندسي  ممتلكات  م 2021سبتمبر  30كما في   الموجزةقائمة المركز المالي األولية  
مجموع عمليات  

 المجموع  عمليات المساهمين    التأمين

 مدققة( )غير  

         الموجودات 

 67,861,806 - 67,861,806 3,994,165 9,925,025 - 20,790,687 33,151,929 حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 

 58,441,091 - 58,441,091 7,529,488 8,047,159 42,603 11,063,193 31,758,648 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 39,869,905 - 39,869,905 1,523,819 6,522,416 282,936 8,267,575 23,273,159 معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاحصة 

 7,054,432 - 7,054,432 667,750 1,228,603 1,686,622 1,010,628 2,460,829 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 547,653,197 350,035,907 197,617,290      موجودات غير موزعة 

 720,880,431 350,035,907 370,844,524      مجموع الموجودات  

        
         المطلوبات  

 110,763,061 - 110,763,061 6,463,151 18,655,151 25,769,782 23,104,756 36,770,221 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 9,154,770 - 9,154,770 389,660 1,112,816 - 2,702,932 4,949,362 مكتسبةعموالت إعادة تأمين غير 
 71,413,085 - 71,413,085 9,392,140 9,838,432 5,776,893 13,514,660 32,890,960 المطالبات القائمة 

 52,737,410 - 52,737,410 2,714,095 11,063,307 4,026,180 9,473,944 25,459,884 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 4,343,705 - 4,343,705 365,457 - 1,906,520 1,346,818 724,910 إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 5,085,527 - 5,085,527 426,085 918,995 397,591 933,298 2,409,558 احتياطيات فنية أخرى
 109,768,351 15,357,773 94,410,578      مطلوبات غير موزعة

 363,265,909 15,357,773 347,908,136      مجموع المطلوبات  
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  القطاعات التشغيلية )يتبع( .18

 
 

   عمليات التأمين 

 أخرى  حوادث  مركبات هندسي  ممتلكات  م2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

 )مدققة( 

         الموجودات 
 100,063,940 - 100,063,940 4,014,634 12,413,060 3,471 26,048,526 57,584,249 حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 

( 122,985) 4,207,939 28,700,742 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  6,064,423 3,008,572 41,858,691 - 41,858,691 
 29,724,574 - 29,724,574 953,597 3,416,815 445,510 4,530,014 20,378,638 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 5,630,498 - 5,630,498 400,592 1,243,541 1,381,053 984,241 1,621,071 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 582,606,119 335,211,718 247,394,401      موجودات غير موزعة 

 759,883,822 335,211,718 424,672,104      مجموع الموجودات  

        
         المطلوبات  

 130,833,967 - 130,833,967 6,225,577 19,740,896 16,790,686 27,430,246 60,646,562 أقساط تأمين غير مكتسبة 
 8,340,689 - 8,340,689 612,160 1,110,087 254 2,765,813 3,852,375 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 51,295,966 - 51,295,966 4,553,568 8,586,767 1,932,036 6,340,505 29,883,090 المطالبات القائمة 
 41,874,437 - 41,874,437 1,783,549 6,848,200 5,961,189 5,166,993 22,114,506 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 5,629,118 - 5,629,118 240,021 309,421 584,385 2,107,546 2,387,745 إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 3,882,539 - 3,882,539 233,469 640,641 398,314 479,392 2,130,723 احتياطيات فنية أخرى
 167,908,802 25,230,317 142,678,485      مطلوبات غير موزعة

 409,765,518 25,230,317 384,535,201      مجموع المطلوبات  

 
 القطاعات الجغرافية

 مجلس التعاون الخليجي.تقع جميع موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية بإستثناء بعض اإلستثمارات المملوكة في دول 
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 . القيمة العادلة لألدوات المالية 19
 

ق في تاريخ القياس.  تعرف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين المشاركين في السو
 العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: يستند قياس القيمة 

 
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو -
 أو في ظل عدم وجود سوق رئيسية، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات.  -

 
لمالي غير المسجلة بالقيمة العادلة ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشمولة في قائمة المركز ا

 . الموجزةالمالية األولية 
 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة 
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

   األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛: 1المستوى 
 

ق : األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم فنية أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وف 2المستوى  
 قابلة لالطالع عليها. بيانات سوق

 
 : طرق تقييم فنية لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوق قابلة لالطالع عليها.3المستوى 

 
لة بالقيمة العادلة وفقًا لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي. وهي ال   معلومات القيمة تشمل  يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية الُمسجَّ
 معقولة:  العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة

 
  األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

 )غير مدققة(  م2021سبتمبر  30

 
 (7استثمارات )إيضاح 

القيمة 
 الدفترية 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
 المجموع 

866,035,33  37,493,436 عمليات التأمين   570,622,1   -  37,493,436 
274,755,24  59,984,782 عمليات المساهمين    430,52,80   1,932,078  59,984,782 

 97,478,218  ,1407890,5   000,84,96   1,932,078  97,478,218 

 
  األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

 )مدققة(  م2020ديسمبر  31

 
 القيمة الدفترية (7استثمارات )إيضاح 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
 المجموع 

 40,105,314  -  2,157,349   37,947,965  40,105,314 عمليات التأمين
 63,468,193  1,932,078  2,798,651   58,737,464  63,468,193 عمليات المساهمين 

 103,573,507  96,685,429   4,956,000  1,932,078  103,573,507 
 

 .3والمستوى  2والمستوى  1خالل الفترة، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 

 للفترة السهم ربحية .20
 

ح لعدد األـسهم القائمة خالل الفترة.تم حـساب ربحية  تم تعديل ربحية الـسهم للفترات المقابلة   الـسهم للفترة بقـسمة ـصافي دخل الفترة على المتوـسط الُمرجَّ
لتعكس إصدار أسهم المنحة.
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  القوائم التكميلية .21

وقائمة الدخل االولية قائمة التدفقات النقدية األولية بشــــكل منفصــــل لكل من وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية، تم اإلفصــــاح عن قائمة المركز المالي األولية 
 عمليات التأمين وعمليات المساهمين كما يلي:

 
 )مدققة(  م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(  -  م2021سبتمبر  30 

 أ( قائمة المركز المالي 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

        الموجودات 

 135,793,642 96,529,223 39,264,419  111,802,562 57,944,238 53,858,324 في حكمه  نقد وما
 134,980,791 - 134,980,791  94,646,147 - 94,646,147 أقساط تأمين وذمم إعادة تأمين مدينة، بالصافي

 100,063,940 - 100,063,940  67,861,806 - 67,861,806 أقساط غير مكتسبة حصة معيدي التأمين من 
 41,858,691 - 41,858,691  58,441,091 - 58,441,091 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير  
 مبلغ عنها 

 
39,869,905 

 
- 

 
39,869,905  29,724,574 - 29,724,574 

 5,630,498 - 5,630,498  7,054,432 - 7,054,432 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
     1,213,751 - 1,213,751 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 101,641,429 61,536,115 40,105,314  95,546,140 58,052,704 37,493,436 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
 1,932,078 1,932,078 -  1,932,078 1,932,078 - استثمارات متاحة للبيع

 15,395,789 10,208,281 5,187,508  16,579,310 11,764,877 4,814,433 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 124,348,532 99,015,022 25,333,510  144,203,245 144,203,245 - ودائع ألجل 

 906,441 - 906,441  2,464,960 - 2,464,960 ممتلكات ومعدات  

 1,078,499 - 1,078,499  269,624 - 269,624 موجودات حق االستخدام 

 537,919 - 537,919  2,856,615 - 2,856,615 موجودات غير ملموسة 

 43,774,750 43,774,750 -  43,774,750 43,774,750 - الشهرة 
 20,000,000 20,000,000 -  30,000,000 30,000,000 - نظاميةوديعة 

 2,216,249 2,216,249 -  2,364,015 2,364,015 - إيراد مستحق من وديعة نظامية

 42,720,852 42,720,852 -  25,520,337 25,520,337 - المبلغ المستحق من عمليات التأمين 

 802,604,674 377,932,570 424,672,104  746,400,768 375,556,244 370,844,524 مجموع الموجودات 

( 25,520,337) - يخصم: استبعاد العمليات المشتركة   (25,520,337 )   - (42,720,852 )  (42,720,852 )  

 مجموع الموجودات حسب قائمة المركز المالي  
 

370,844,524 
 

350,035,907 
 

720,880,431  424,672,104 335,211,718 759,883,822 
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 القوائم التكميلية )يتبع(.  21

 )مدققة(  م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(  -  م2021سبتمبر  30 

 عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين أ( قائمة المركز المالي )يتبع(
عمليات 
 المجموع  المساهمين

        مطلوبات 
 24,539,616 - 24,539,616  27,526,369 - 27,526,369 ذمم دائنة

 20,116,469 3,477,332 16,639,137  9,112,833 2,916,777 6,196,056 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 1,118,664 - 1,118,664  - - - التزامات عقود إيجار
 5,005,180 - 5,005,180  6,252,994 - 6,252,994   فائض توزيع مستحق

 86,038,909 - 86,038,909  44,285,616 - 44,285,616 أرصدة إعادة تأمين دائنة 
 130,833,967 - 130,833,967  110,763,061 - 110,763,061 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 8,340,689 - 8,340,689  9,154,770 - 9,154,770 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 51,295,966 - 51,295,966  71,413,085 - 71,413,085 المطالبات القائمة 

 41,874,437 - 41,874,437  52,737,410 - 52,737,410 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 5,629,118 - 5,629,118  4,343,705 - 4,343,705 إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 3,882,539 - 3,882,539  5,085,527 - 5,085,527 احتياطيات فنية أخرى
 9,336,979 - 9,336,979  10,149,543 - 10,149,543 تعويضات نهاية الخدمة

 19,536,736 19,536,736 -  10,076,981 10,076,981 - مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
 2,216,249 2,216,249 -  2,364,015 2,364,015 - عمولة وديعة نظامية مستحقة إلى "ساما"

 42,720,852 - 42,720,852  25,520,337 - 25,520,337 فائض متراكم من عمليات التأمين  

 452,486,370 25,230,317 427,256,053  388,786,246 15,357,773 373,428,473 مجموع المطلوبات 

( 25,520,337) يخصم: استبعاد العمليات المشتركة   - (25,520,337 )   (42,720,852 )  - (42,720,852 )  

 مجموع المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي  
 

347,908,136 
 

15,357,773 
 

363,265,909  384,535,201 25,230,317 409,765,518 

        
        حقوق الملكية 

 200,000,000 200,000,000 -  300,000,000 300,000,000 - رأس المال
 38,495,248 38,495,248 -  39,994,492 39,994,492 - احتياطي نظامي 

 114,207,005 114,207,005 -  20,203,979 20,203,979 -   أرباح مبقاة

( 2,583,949) احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة   - (2,583,949 )   (2,583,949 )  - (2,583,949 )  

( 2,583,949) مجموع حقوق الملكية    360,198,471 357,614,522  (2,583,949 )  352,702,253 350,118,304 

 759,883,822 377,932,570 381,951,252  720,880,431 375,556,244 345,324,187 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(  المدرجة)المبالغ 
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 م2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في   م 2021سبتمبر   30فترة التسعة أشهر المنتهية في   

 )غير مدققة(  الموجزة قائمة الدخل األولية  ب(

 عمليات التأمين
عمليات  
 عمليات التأمين   المجموع  المساهمين 

عمليات 
 المجموع  المساهمين

 اإليرادات 
    

   

 187,071,723 - 187,071,723  192,068,976 - 192,068,976 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

        يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 

( 6,285,803) محلي    - (6,285,803 )   (6,112,016 )  - (6,112,016 )  

( 95,749,428) أجنبي   - (95,749,428 )   (104,400,673 )  - (104,400,673 )  

( 3,856,297) مصروفات فائض الخسارة   - (3,856,297 )   (3,131,826 )  - (3,131,826 )  

 73,427,208 - 73,427,208  86,177,448 - 86,177,448 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

( 5,895,046)  20,070,906 - 20,070,906 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   - (5,895,046 )  

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين
( 32,202,134)   غير مكتسبة   - (32,202,134 )   (3,920,891 )  - (3,920,891 )  

  -   63,611,271 - 63,611,271 
 63,611,271 - 63,611,271  74,046,220 - 74,046,220 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 16,721,108 - 16,721,108  17,169,393 - 17,169,393 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 80,332,379 - 80,332,379  91,215,613 - 91,215,613 مجموع اإليرادات 

        
          تكاليف ومصروفات االكتتاب

( 53,205,542) إجمالي المطالبات المدفوعة   - (53,205,542 )   (24,946,206 )  - (24,946,206 )  

( 1,280,964) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات   - (1,280,964 )   (2,033,907 )  - (2,033,907 )  

 7,152,669 - 7,152,669  22,007,024 - 22,007,024 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

( 32,479,482) األخرى المدفوعة صافي المطالبات والمزايا   - (32,479,482 )   (19,827,444 )  - (19,827,444 )  

( 20,117,119) التغيرات في المطالبات القائمة  - (20,117,119 )   (8,321,473 )  - (8,321,473 )  

 9,140,201 - 9,140,201  16,582,400 - 16,582,400   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

( 10,862,973) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  - (10,862,973 )   14,511,696 - 14,511,696 

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة
( 7,827,486)  10,145,331 - 10,145,331 غير المبلغ عنها   - (7,827,486 )  

( 36,731,843) والمزايا األخرى المتكبدة صافي المطالبات   - (36,731,843 )   (12,324,506 )  - (12,324,506 )  

( 2,114,837)  1,285,413 - 1,285,413 إحتياطيات أقساط تأمين إضافية   - (2,114,837 )  

( 1,202,988) احتياطيات فنية أخرى  - (1,202,988 )   171,658 - 171,658 

( 12,285,510) تأمين تكاليف اقتناء وثائق   - (12,285,510 )   (12,067,979 )  - (12,067,979 )  

( 4,087,300) مصروفات اكتتاب أخرى   - (4,087,300 )   (2,887,212 )  - (2,887,212 )  

( 53,022,228)   مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  - (53,022,228 )   (29,222,876 )  - (29,222,876 )  

 51,109,503 - 51,109,503  38,193,385 - 38,193,385 صافي دخل االكتتاب 

        )مصروفات(/ إيرادات أخرى 

( 1,060,799) مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها  - (1,060,799 )   (2,795,741 )  - (2,795,741 )  

( 25,559,831) مصروفات عمومية وإدارية   (4,149,912 )  (29,709,743 )   (22,738,631 )  (3,938,347 )  (26,676,978 )  

 5,945,203 4,563,823 1,381,380  4,413,248 3,288,307 1,124,941 توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

خسائر محققة من استبعاد استثمار محتفظ به بغرض  
( 769)  المتاجرة  (1,023 )  (1,792 )   (101,816 )  (132,082 )  (233,898 )  

)خسائر(/ أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها 
( 500,207)  بغرض المتاجرة  (737,688 )  (1,237,895 )   86,179 272,889 359,068 

 3,996,228 - 3,996,228  299,445 - 299,445 إيرادات أخرى، بالصافي 

( 25,697,220) مجموع المصروفات األخرى   (1,600,316 )  (27,297,536 )   (20,172,401 )  766,283 (19,406,118 )  



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 م2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في   م 2021سبتمبر   30فترة التسعة أشهر المنتهية في   

 )غير مدققة( )يتبع(  الموجزة قائمة الدخل األولية  ب(

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 
 

 المجموع 

    

( 1,600,316) 12,496,165 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل    10,895,849  30,937,102 766,283 31,703,385 

( 11,246,549) فائض ُمحّول إلى المساهمين  11,246,549 -  (27,843,392 )  27,843,392 - 

 31,703,385 28,609,675 3,093,710  10,895,849 9,646,233 1,249,616 صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

( 1,549,165) - الزكاة  (1,549,165 )   - (2,718,492 )  (2,718,492 )  

( 600,850) - ضريبة الدخل   (600,850 )   - (1,951,883 )  (1,951,883 )  

 النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائضصافي 
 27,033,010 23,939,300 3,093,710  8,745,834 7,496,218 1,249,616 الى المساهمين  

 - 30,000,000 -  - 30,000,000 -   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  0.80    0.25  ربحية السهم )معدلة(

        

 م 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في   م 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة( الموجزةج( قائمة الدخل الشامل األّوليّة  

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 
 

 المجموع 

    
        

 عمليات التأمين بعد تحويل الفائضصافي النتائج من 
 27,033,010 23,939,300 3,093,710  8,745,834 7,496,218 1,249,616 الى المساهمين  

        

 - - -  - - - الدخل الشامل اآلخر 

 27,033,010 23,939,300 3,093,710  8,745,834 7,496,218 1,249,616 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 م 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في   م 2021سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مدققة(  الموجزةقائمة الدخل األولية   د(
 

 عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين 

 
 

  المجموع 
 

 عمليات التأمين 
 
 المساهمينعمليات 

 
 

 المجموع 

    

        اإليرادات 

 40,469,454 - 40,469,454  42,902,941 - 42,902,941 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

        يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
( 1,319,107) محلي    - (1,319,107 )   (1,501,809 )  - (1,501,809 )  
22,371,831)  أجنبي 

) 
- (22,371,831 )   (21,470,293 )  - (21,470,293

( 1,213,749) مصروفات فائض الخسارة  (  - (1,213,749 )   (958,998 )  - (958,998 )  

 16,538,354 - 16,538,354  17,998,254 - 17,998,254 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 14,976,617 - 14,976,617  28,781,698 - 28,781,698 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

21,381,302)   التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
) 

- (21,381,302 )   (11,536,072 )  - (11,536,072
 19,978,899 - 19,978,899  25,398,650 - 25,398,650 صافي أقساط التأمين المكتسبة  (

 4,850,010 - 4,850,010  5,674,278 - 5,674,278 اعادة تأمين إيرادات عموالت 

 24,828,909 - 24,828,909  31,072,928 - 31,072,928 مجموع اإليرادات 

          تكاليف ومصروفات االكتتاب

19,755,717) إجمالي المطالبات المدفوعة 
) 

- (19,755,717 )   (11,813,720 )  - (11,813,720
( 471,617) متكبدة متعلقة بمطالبات مصروفات  (  - (471,617 )   (529,616 )  - (529,616 )  

 3,863,194 - 3,863,194  7,799,866 - 7,799,866 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

12,427,468) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 
) 

- (12,427,468 )   (8,480,142 )  - (8,480,142 )  

( 2,115,172) التغيرات في المطالبات القائمة  - (2,115,172 )   (2,001,709 )  - (2,001,709 )  

 2,509,083 - 2,509,083  2,517,171 - 2,517,171   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

( 3,404,887) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  - (3,404,887 )   8,380,819 - 8,380,819 

( 4,568,307)  2,754,797 - 2,754,797 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  - (4,568,307 )  

12,675,559) صافي المطالبات المتكبدة 
) 

- (12,675,559 )   (4,160,256 )  - (4,160,256 )  

( 48,988) التغيرات في احتياطي أقساط تأمين إضافية   - (48,988 )   754,270 - 754,270 

( 256,592) التغيرات في احتياطيات فنية أخرى   - (256,592 )   166,051 - 166,051 

( 4,221,743) تكاليف اقتناء وثائق تأمين   - (4,221,743 )   (3,863,986 )  - (3,863,986 )  

( 1,643,130) مصروفات اكتتاب أخرى   - (1,643,130 )   (1,347,926 )  - (1,347,926 )  

18,846,012)   مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب
) 

- (18,846,012 )   (8,451,847 )  - (8,451,847 )  

 16,377,062 - 16,377,062  12,226,916 - 12,226,916 صافي دخل االكتتاب 

        تشغيلية أخرى )مصروفات(/ إيرادات 

 4,085,024 - 4,085,024  84,580 - 84,580 رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

( 8,600,208) مصروفات عمومية وإدارية   (1,476,573 )  (10,076,781 )   (7,649,163 )  (1,306,863 )  (8,956,026 )  

 1,811,684 1,430,131 381,553  1,452,278 1,083,335 368,943 توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

( 6,067)   خسائر محققة من استبعاد استثمار محتفظ به بغرض المتاجرة  (7,871 )  (13,938 )   - - - 

( 146,648) )خسائر(/ أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة    (235,306 )  (381,954 )   344,835 527,302 872,137 

 408,150 - 408,150  3,180  3,180 إيرادات أخرى، بالصافي 

( 8,296,220) مجموع المصروفات األخرى   (636,415 ) (8,932,635 )   (2,429,601 )  650,570 (1,779,031 )  

( 636,415) 3,930,696 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل    3,294,281  13,947,461 650,570 14,598,031 

3,537,626) ُمحّول إلى المساهمينفائض 
) 

3,537,626 -  (12,552,715 )  12,552,715 - 

 14,598,031 13,203,285 1,394,746  3,294,281 2,901,211 393,070 صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

( 535,494)  الزكاة  (535,494 )   - (1,207,672 )  (1,207,672 )  

( 184,496)  ضريبة الدخل   (184,496 )   - (897,094 )  (897,094 )  

 12,493,265 11,098,519 1,394,746  2,574,291 2,181,221 393,070 صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض الى المساهمين 

 - 30,000,000 -  - 30,000,000 -   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  0.37    0.07   للفترة السهم  ربحية



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 م 2020سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في   م 2021سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مدققة( )يتبع( الموجزةهـ( قائمة الدخل الشامل األولية  

 
 عمليات التأمين

 
 عمليات المساهمين 

 
  المجموع 

 
 التأمين عمليات 

 
 عمليات المساهمين

 
 المجموع 

    
        

 12,493,265 11,098,519 1,394,746  2,574,291 2,181,221 393,070 مجموع الربح  

        
 - - -  - - - الدخل الشامل اآلخر

 12,493,265 11,098,519 1,394,746  2,574,291 2,181,221 393,070 مجموع الدخل الشامل للفترة 
 

 ( غير مدققة) الموجزةو( قائمة التدفقات النقدية األولية  

 م 2020 سبتمبر 30  م 2021سبتمبر  30  

  
 
 

 عمليات التأمين
عمليات  
 المساهمين 

 
 عمليات التأمين   المجموع 

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع 

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية          
 31,703,385 28,609,675 3,093,710  10,895,849 9,646,233 1,249,616    صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

           لـ: تعديالت
 153,422 - 153,422  267,849 - 267,849  استهالك ممتلكات ومعدات 

 808,875 - 808,875  808,875 - 808,875  استهالك موجودات حق االستخدام  
 196,552 - 196,552  196,552 - 196,552  إطفاء موجودات غير ملموسة 
( 4,000)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات   - (4,000 )   - - - 

 2,795,741 - 2,795,741  1,060,799 - 1,060,799  مخصص االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلها
( 86,179)  1,237,895 737,688 500,207  خسائر/ )أرباح( غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة    (272,889 )  (359,068 )  

 233,898 132,082 101,816  1,792 1,023 769  خسارة محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
 34,817 - 34,817  3,563 - 3,563  فوائد عن التزامات عقود إيجار 

 1,060,602 - 1,060,602  1,084,043 - 1,084,043  مخصص تعويضات نهاية الخدمة

  5,168,273 10,384,944 15,553,217  8,159,356 28,468,868 36,628,224 
         تغيرات في: 

 10,064,624 - 10,064,624  39,273,845 - 39,273,845  أقساط تأمين وذمم إعادة تأمين مدينة
 3,920,891 - 3,920,891  32,202,134 - 32,202,134  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة  

( 16,582,400) - ( 16,582,400)  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة   (9,140,201 )  - (9,140,201 )  
( 10,145,331)  مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير   - (10,145,331 )   7,827,486 - 7,827,486 

( 1,423,934)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - (1,423,934 )   (1,785,972 )  - (1,785,972 )  
( 1,213,751)  أقساط فائض خسارة مؤجلة   - (1,213,751 )   (959,002 )  - (959,002 )  

( 1,556,596) 373,075  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى   (1,183,521 )   (1,916,813 )  787,466 (1,129,347 )  
 358,177 - 358,177  2,986,753 - 2,986,753  ذمم دائنة

( 10,443,081)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   (560,555 )  (11,003,636 )   (2,970,541 )  (701,417 )  (3,671,958 )  

( 41,753,293)  ( 41,753,293)  أرصدة معيدي تأمين دائنة   (15,314,824 )  - (15,314,824 )  

( 20,070,906)  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة  - (20,070,906 )   5,895,046 - 5,895,046 
 968,237 - 968,237  814,081 - 814,081  إيراد عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 8,321,473 - 8,321,473  20,117,119 - 20,117,119  المطالبات القائمة 
( 14,511,696)  10,862,973 - 10,862,973  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  - (14,511,696 )  
( 1,285,413)    إحتياطيات أقساط تأمين إضافية   - (1,285,413 )   2,114,837 - 2,114,837 

( 171,658)  1,202,988 - 1,202,988  احتياطيات فنية أخرى  - (171,658 )  

 29,414,337 28,554,917 859,420  18,350,925 8,267,793 10,083,132  النقد الناتج من العمليات 
         

( 1,802)  فائض مدفوع إلى حاملي وثائق التأمين   (1,802 )   (5,003,795 )  - (5,003,795 )  
( 11,609,770) -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   (11,609,770 )   - (2,995,888 )  (2,995,888 )  

( 271,479)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة    - (271,479 )   (1,215,103 )  - (1,215,103 )  

( 3,341,977) 9,809,851  )المستخدم في( األنشـطة التشـغيلية /صافي النقد الناتج من  6,467,874  (5,359,478 )  25,559,029 20,199,551 

         



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 )يتبع( الموجزةو( قائمة التدفقات النقدية األولية  

 م 2020 سبتمبر 30  م 2021سبتمبر  30  

 

 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 
 

 المجموع 

         األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من  

( 2,924,271)  شراء استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  (4,137,527 )  (7,061,798 )   (10,160,299 )  (13,180,613 )  (23,340,912 )  
 23,111,117 13,050,848 10,060,269  11,917,400 6,882,227 5,035,173  المتحصل من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

( 45,188,223) 25,333,510  المتحصل من / )إضافات إلى( ودائع ألجل، بالصافي  (19,854,713 )   (25,333,510 )  25,573,358 239,848 
( 1,826,368)  شراء ممتلكات ومعدات   - (1,826,368 )   (271,899 )  - (271,899 )  

 - - -  4,000 - 4,000  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
( 2,515,248)  شراء موجودات غير ملموسة    - (2,515,248 )   - - - 

   صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 
 

23,106,796 
 

(42,443,523 )  (19,336,727 )   (25,705,439 )  25,443,593 (261,846 )  
         

         التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 
( 1,122,227)  المدفوع اللتزامات عقود إيجار  - (1,122,227 )   (1,122,227 )  - (1,122,227 )  

( 17,200,515)  أرصدة عمليات مشتركة    17,200,515 -  6,038,929 (6,038,929 )  - 
( 10,000,000)   وديعة نظامية  (10,000,000 )      

( 3,324,349) 3,324,349  - - -  )من( المساهمين/ عمليات المساهمين  /مستحق إلى    - 

  الناتج من األنشطة التمويلية   /صافي النقد )المستخدم في( 
 

(18,322,742 )  
 

7,200,515 
 

(11,122,227 )   8,241,051 (9,363,278 )  (1,122,227 )  

         

 صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  

14,593,905 
 

(38,584,985 )  
 

(23,991,080 )   (22,823,866 )  41,639,344 18,815,478 

 105,651,008 47,140,114 58,510,894  135,793,642 96,529,223 39,264,419  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 124,466,486 88,779,458 35,687,028  111,802,562 57,944,238 53,858,324  سبتمبر  30النقد وما في حـكمه في  

 
 الموجزةاعتماد القوائم المالية األولية  .22
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