
















 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مدققة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021يونيو  30

     7 

   

 

 معلومات الشركة -1
 

أجل النجا ي  بروت لين ايت النياو"يتركة  أيودية بال سيودية اأجية في المميكة اليربية ال شركةش ، هي تركة اأاهمة  لشال

وانوان المكنب المأجل ليشركة هو  . 2010يناير  26لالموافق  هـررررر1431 صفر 10نا ي  ب ، والصاد 1010280606 قم 

وهدف الشررررركة هو ازاولة نامال الن ايت النياو"ي واأل"شررررطة  .المميكة اليربية الأرررريودية .11553الرياض  51855 .ب. 

في  ركةولم إد ات الش .ايت الياممال الرئيأية فينا جميع فئات الن ولشمل خطوط األا .في المميكة اليربية الأيودية ذات الصية

 .2010فبراير  15بنا ي   لدوال لسوق األسنم الأيودي 
 

ولم لرخيص الشررركة لنما س نامال الن ايت في المميكة اليربية الأرريودية بموجب المباديء النياو"ية وفقاً ليمرسرروم الميكي  قم 

 27المن خ في  313وحأب قرا  اجيس الوز اء  قم  . 2008اكنوبر  29هـررررررر لالموافق 1429توال  28/م المن خ في 72

  نصد ت وزا ة 2009ديأمبر  27هـرررررر لالموافق 1431احرم  10وبنا ي   . 2008نكنوبر  28هـرررررر لالموافق 1429توال 

  .ل سيس الشركة يييتالنجا ة والصنااة قرا  
 

ية  ، نصررد ت انسررأررة النقد اليربي الأرريودي الموافقة الرسررم2010اايو  29هـرررررررر لالموافق 1431جمادل ال ا"ي  15 بنا ي 

  . ليشركة لمزاولة نامال الن ايت
 

الحصول ايى لرخيص ات انسأة النقد  بيد وذلا  2010يوليو  1 بنا ي  الخاصة بنا الن ايت اميياتبدنت الشركة بمزاولة و

 .إسنكمال الموافقة ايى المننجات واإلجرءات ذات اليالقة ليبدء بمزاولة امييات الن ايت وذلا بيد اليربي الأيودي 
 

المنبقية إلى المأرراهميت  ٪90لـرررررررر ان ايت إلى حمية واائق الن ايت و ات صررافي فائض امييات ال ٪10يجب ايى الشررركة لوزيع 

ت امييات ينم لحويل اليجز النالج ا .انسررأررة النقد اليربي الأرريودي بالشررركة وفقا لنظام الن ايت والئحنه الننفيوية الصرراد ة ات

 .الن ايت إلى امييات المأاهميت بالكاال
 

 أسس اإلعداد -2
 

 أسس العرض )أ(
 

 
وفقاً لمييا  المحاسررربة  2021 يو"يو 30 في والأرررنة اترررنر المنننينيت نترررنر ل الاةا لفنرليالموجزة  األولية المالية القوائملم إاداد 

والميايير واإلصرردا ات األخرل الصرراد ة ات قبل في المميكة اليربية الأرريودية  والمينمد شاألوليةشالنقا ير المالية  34الدولي  قم 

 .النيئة الأيودية ليمحاسبيت
   

النا يخية اا ادا القياس بالقيمة اليادلة الموجزة بموجب نسرررررراس اإلسررررررنمرا ية ونسرررررراس النكيفة األولية المالية  القوائملم إاداد ا

نافع "ناية وازايا وا الني لحنأررررب وفقاً لطريقة حقوق الميكية شلإلسررررن ما ات المناحة ليبيعش واإلسررررن ما  في الشررررركات الزايية

 .الخداة ليموظفيت بالقيمة الحالية 
 

ال والندفقات النقدية ليمييات الن ايت وامييات المأرراهميت الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشررا األولية قائمة المركز المالي

المباديء اإل ترررادية الصررراد ة ات قبل اليوائ  بمنطيبات  كمييواات االية لكمييية لينزملم لقديمنا  19الميرويرررة في اإليضررراح 

الننفيوية  ولنطيب اليوائ  .ية وغير اطيوبة بموجب الميايير الدولية لينقا ير المال فيوية لمنسررررررأررررررة النقد اليربي الأرررررريودينالن

يمييات الن ايت وامييات لمصرررا يف اإليرادات وال فصرررل وايررر  ليموجودات والمطيوبات و لمنسرررأرررة النقد اليربي الأررريودي

قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشرررررراال والندفقات النقدية وبناءاً ايى ذلا فإن  .المأرررررراهميت

ليمييات الن ايت وامييات المأرررررراهميت والمشررررررا  إلينا نااله ليكس فقو الموجودات والمطيوبات واإليرادات  والمصررررررا يف 

  .لييمييات المينية والمكاسب نو الخأائر الشااية 
 

اع اإللنزام بالميايير الدولية لينقا ير المالية ينم داج ن صرردة وايااالت امييات  ايى اأررنول الشررركة المالية ائمالقواند إاداد 

وينم إسنبياد األ صدة المد جة يمت اليمييات والميااالت واأل باح نو  .الن ايت ولوحيدها اع ليا الخاصة بيمييات المأاهميت

والأياسات المحاسبية المنبية ليمييات الن ايت وامييات المأاهميت لكون  .بالكاال خالل الداج .إن وجدت .الخأائر غير المحققة

  .اوحدة لم ل ليا الميااالت والوقائع في ظروف اشابنة
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 ( تتمة) أسس اإلعداد -2
 

 ( ة)تتم أسس العرض )أ(
 
 

 
الية الأررررررنوية ويجب نن لقرن المالية األولية الموجزة جميع المييواات واإلفصرررررراحات المطيوبة في القوائم الم القوائمال لشررررررمل 

 .2020ديأمبر  31اع القوائم المالية الأنوية ليشركة كما هي بنا ي  باإلقنران 
 

 .الموجزة بالريال الأيودي األولية المالية القوائمات ينم النيبير
 

 

 والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام     )ب( 
 

  
الموجزة ات اإلدا ة ويررررررع نحكام ولقديرات وافنرايررررررات لنار ايى لطبيق الأررررررياسررررررات  األوليةالمالية  القوائمينطيب إاداد 

 .قديراتنقد لخنيف الننائج الفييية ات هوه ال .المحاسرررربية والمبالغ المأررررجية ليموجودات والمطيوبات واإليرادات والمصررررروفات

 االوة ايى ذلا ، قاات الشركة بالنظر فيما ييي:
 

 على اإلحتياطات الفنية للتأمين الصحي والموجودات المالية 19-تأثير جائحة كوفيد
 

ش  ايى ن"ه جائحة اانرافًا با"نشا ه 19-كوفيد ، ناينت انظمة الصحة اليالمية  لفشي فيروس كو و"ا لش 2020اا س  11في 
ا ايى انطقة دول اجيس النياون الخييجي بما في ذلا المميكة اليربية  .ن"حاء اليالم الأرررريع في جميع وقد نار هوا النفشررري نيضرررً

"فوت المميكة اليربية الأيودية ايى وجه  .الخوت الحكواات في جميع ن"حاء اليالم خطوات الحنواء ا"نشا  الفيروس .الأيودية
  .المميكةاأنول  وفريت حظر النجول ايىوجينية ليمأافة االجنمااية الخصو  إغالق الحدود ، ونصد ت المبادئ الن

 
 يي"شرررراطالنا ا ليطل و"نائج الشررررركة، ليمل حيث الأرررريوية اليربية المميكة  في 19-كو و"ا لكوفيد فيروس ال"نشررررا  كننيجة
ً  نجرت االسرررواق  ليا فيواإلقنصرررادي  اإلجنماايالصرررييد   مييالناا ايىالجائحة  ارأل إدا ة الشرررركة ايى "حو اسرررنباقي لقييما
 :لضمان واسنباقية قائيةوإجراءات و لدابير ادة والخوت

 
 الشركة. ليملاألوسع "ظاقاً حيث  والمجنمعاوظفينا  وسالاة صحة -
ً  وبقاءهداخل المميكة  نامالنا اسنمراية -  .سييمو احميا
 

 مالية أخرىموجودات 
 

لنحديد اا إذا كان هناك دليل اويررواي ايى نن  19-كوفيد قاات الشررركة بإجراء لقييم وفقًا لأررياسررننا المحاسرربية بأرربب جائحة 

ولشمل هوه اليواال ، ا ل الصيوبات المالية الكبيرة ليُمصد   .المالية قد ا"خفضت قيمننا الموجوداتنصل االي نو اجمواة ات 

الأداد ، نو احنمال نن الُمصد  نو المديت سيدخل في إفالس نو إاادة لنظيم االي نخرل ،  ات نوقفالنو المديت ، نو النقصير نو 

في حالة األسررررررنم ، نجرت الشررررررركة لقييًما لنحديد اا إذا هناك ا"خفاض كبير في القيمة اليادلة ليموجودات المالية  .واا إلى ذلا

لم يكت له ني ل اير اادي فيما ينييق  19-كوفيد ييمات ، لينقد الشرررركة نن جائحة بناًء ايى هوه النق .المناحة ليبيع ب قل ات لكيفننا

ولواصرررررل إدا ة الشرررررركة  .2021 يو"يو 30باليواال الموكو ة نااله ايى الننائج الني نبيغت اننا الشرررررركة ليربع المننني في 

 .اراقبة الويع ات ك ب
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 ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل و الصادرةالسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة   -3

 

 السياسات المحاسبية الهامة
يا اع ل لنوافق الموجزة األولية في إاداد هوه القوائم الماليةالمينمدة إدا ة المخاطر سررياسررات المحاسرربية النااة و الأررياسرراتإن 

  . م2020 ديأمبر  31الني ينم إلباانا في إاداد القوائم المالية الأنوية ليشركة ليأنة المنننية في 
 

 عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

 نظرة عامة

  يضع ابادئ االانراف بقياس اقود الن ايت وارينا واإلفصاح اننا ويحل احل  2017اايو  18 بنا ي هوا المييا   إصدا لم 

 اقود الن ايت. - 4  قم المييا  الدولي إلاداد النقا ير المالية

ية رينطبق المييا  الجديد ايى اقود الن ايت الصاد ة ، وايى جميع اقود إاادة الن ايت واقود االسن ما  ذات الميزات النقدي

 المشا كة بشرط نن لصد  الجنة نيًضا اقود الن ايت. ينطيب فصل المكو"ات النالية ات اقود الن ايت:
 

 المشنقات المضمنة ، إذا كا"ت ليبي ايايير احددة ايينة     1

 اكو"ات اسن ما ية اميزة و     2

 ني ليند بنقل سيع اميزة نو خداات غير ل اينية.    3
 

والميايير الدولية  9  قم المكو"ات بشكل انفصل وفقًا ليميايير ذات الصية لالمييا  الدولي لينقا ير المالية يجب نن ينم حأاب هوه

  .15  قم إلاداد النقا ير المالية
 

 قياسال
أياسات ، والوي سم  لشركات الن ايت بمواصية اسنخدام ال 4  قم ايى اكس المنطيبات الوا دة في المييا  الدولي لينقا ير المالية

"ماذت القياس  17، يوفر المييا  الدولي لينقا ير المالية  قم  2015المحاسبية ألغراض القياس الني كا"ت اوجودة قبل يناير 

 المخنيفة النالية:
 

 " التالية:االساسيةالمحاور يعتمد النموذج العام على "
 

 الندفقات النقدية ، والني لشمل:الوفاء ب  ن  
 

 ليندفقات النقدية المأنقبيية ، لقديرات المرج  • 

 لنيكس القيمة الزانية لينقود لني الخصم  والمخاطر المالية المرلبطة بنوه الندفقات النقدية المأنقبيية ، تليديال • 

 وليديل المخاطر ليمخاطر غير المالية   • 
 

م ل هااش الخداة النياقدية الرب  غير المكنأب لمجمواة ات اقود الن ايت وسينم االانراف يهااش الخداة النياقدية.  ب  

كون هااش الخداة النياقدية سيبية اند بدايننا   سينم لأجيل ني يبنا ككيان يقدم الخداات في المأنقبل. ال يمكت نن 

رة لقا ير الخأا ة ايى الفو . في "ناية كل فن الندفقات النقدية في البداية في الرب  نوبليوفاء  يصافبالابيغ سيبي 

 الحقة ، ينم إاادة قياس القيمة الدفنرية لمجمواة ات اقود الن ايت ايى ن"نا:
 

هااش الندفقات النقدية المنييقة بالخداات المأنقبيية وب لشمل الوفاءات النغطية المنبقية ، والني  اإللنزام المالي • 

 في ذلا النا ي   الخداة النياقدية ليمجمواة 

ابقة الندفقات النقدية المنييقة بالخداات الأب الوفاءات المطالبات المنكبدة ، والني لقاس ايى ن"نا  اإللنزام الماليو • 

 المخصصة ليمجمواة في ذلا النا ي .
 

ً هااش الخداة النياقدية  لأويةينم  كون هااش ين نقبيية ولكت ال يمكت نلينغيرات في الندفقات النقدية المنييقة بالخداات المأ الحقا

سيبية ، لولا ينم االانراف بالنغيرات في الندفقات النقدية المأنقبيية الني لزيد ات هااش الخداة النياقدية بصو ة الخداة النياقدية 

اليقد لايى الانراف المبدئي بالمنبقية في الرب  نو الخأا ة. ينم نيًضا زيادة الفائدة ايى هااش الخداة النياقدية ب سيا  اقيدة اند ا

هااش  ظنا إسبيل الم ال ايدل الخصم المأنخدم في البداية لنحديد القيمة الحالية ليندفقات النقدية المقد ة . االوة ايى ذلا ، سينم 

ة لييقود ة المنوقيوادة النغطي المكو"ةالخداة النياقدية في الرب  نو الخأا ة بناًء ايى وحدات النغطية ، اما ييكس كمية الفوائد 

 المنبقية في المجمواة.
 
 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مدققة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021يونيو  30

     10 

   

 
 )تتمة(ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل والسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة الصادرة   -3

 )تتمة( عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

"موذًجا إلزاايًا لقياس اليقود ذات ايزات المشا كة المباترة ليشا  إلينا نيًضا باسم شاقود المشا كة   يعد منهج الرسوم المتغيرة
وه نالمباترةش . ينم إجراء هوا النقييم حول اا إذا كان اليقد يفي بنوه الميايير اند بدء اليقد ولم ينم إاادة لقييمه الحقًا. بالنأبة ل

 بموجب النموذت اليام   النأويةة النياقدية نيًضا باإليافة إلى هااش الخدالأوية اليقود ، ينم 
 
 في القيمة اليادلة ليبنود األساسية ، نو المنش ة النغييرات في حصة الكيان   1

 النغييرات في ل اير القيمة الزانية لينقود والمخاطر المالية الني ال لنييق باليناصر األساسية.   2
 

ياًسا ات النغطية المنبقية إذا كان يوفر ق اإللنزام الماليلقياس  أقساط تامين مخصصاتنو طريقة    بننجباإليافة إلى ذلا ، يُأم
ً لال يخنيف جوهريًا ات النموذت اليام نو إذا كا"ت فنرة النغطية لكل اقد في المجمواة واحدة سنة او اقل  نو طريقة  ننجوفقا

خصوًاا اننا االمبدئي بالنغطية المنبقية ينوافق اع األقأاط المأنيمة اند االانراف  المالي فإن االلنزام نقأاط لاايت اخصصات
 أويةلالندفقات النقدية لحيازة الن ايت. يظل النموذت اليام قابالً لينطبيق لقياس المطالبات المنكبدة. واع ذلا ، ال يُطيب ات المنش ة 

/ اسنالانا في لمنوقع دفع هوه الندفقات النقديةد ول اير المخاطر المالية إذا كان ات االندفقات النقدية المأنقبيية ليقيمة الزانية لينقو
 سنة واحدة نو نقل ات لا ي  لكبد المطالبات.

 
 السريان تاريخ 
 2019خالل يو"يو  17  قم الدولي إلاداد النقا ير المالية ليمييا اأودة ليديالت النيرض اجيس ايايير المحاسبة الدولي  نصد 
ضايا الني الق االاو  و ليييقات ات اخنيف نصحاب المصيحة. يقوم اجيس ايايير المحاسبة الدولي حاليًا بإاادة النظر في اسنالمو

، سوف ينبع اجيس ايايير  17  قم ناا ها نصحاب المصيحة. بالنأبة ألي ليديالت اقنرحة ايى المييا  الدولي لينقا ير المالية
 اتول جيل إافاء 17المييا  الدولي لينقا ير المالية  سريانالمينادة لويع الميايير. لا ي   النظاايةحاسبة الدولي إجراءاله الم

. يُأم  بالنطبيق المبكر 2023يناير  1، حاليًا هو 4  الدولي لينقا ير المالية  قم في المييا 9المييا  الدولي لينقا ير المالية  قم 
اإليرادات ات اليقود المبراة اع اليمالء والميايير الدولية لينقا ير  - 15إذا لم لطبيق المييا  الدولي إلاداد النقا ير المالية  قم 

 .سريا"هاألدوات المالية. لنوي الشركة لطبيق المييا  في لا ي   - 9المالية 
 

 التحول

واع ذلا ، إذا كان النطبيق الكاال ب ار  جيي لمجمواة ات اقود الن ايت غير اميي ، اندئو يكون نطبيق ب ار  جيي. الاطيوب 

 نن يخنا  إاا طريقة  جيية ايدلة نو "نج القيمة اليادلة. نو المنش ة ايى الكيان
 

 العرض واالفصاح

 ايت اع ليديالت ايى اليرض واإلفصاحات.لنوقع الشركة نن يندي المييا  الجديد إلى لغيير الأياسات المحاسبية ليقود الن 
 

 التأثير
ً الشركة حاليليمل  والوي ينطيب لطوير ولصميم امييات  17 لنقرير الماليا الاداد في ارحية لصميم لنفيو المييا  الدولي ا

لقييم افصل ينم و 17 المييا  الدولي لينقرير الماليلأل"ظمة وفقاً لمنطيبات ني لطويرات  وإجراءات جديدة لألامال بما في ذلا
 لمنطيبات اليمل. فيما ييي المجاالت الرئيأية قيد النصميم وحالة النقدم الوي نحرزله الشركة حنى اآلن:

 ملخص العمل الُمنجز مراحل التصميم الرئيسية
 17لقد وييت الشركة بر"ااج حوكمة تاال ليمييا  الدولي لينقرير المالي  إطار الحوكمة والرقابة

لننفيو النقدم  في ااوقف والوي ينضمت إ"شاء لجنة لوجينية ليرقابة لرصد 
 .إلى اخنيف نصحاب المصيحةالمخولة األدوا  والمأنوليات  و لحديد

 التشغيل
 

ني لشمل صميم واللنقدم الشركة في لصميم الجوا"ب النشغييية لمرحية الن
ركة يبيا"ات. كما لقوم الشلقااوس باإليافة الى ويع سياسة بيا"ات تااية 

ة. لأل"ظمة الفراية المخنيف الفنيةبويع اليمأات األخيرة ايى النصاايم 
نحرزت الشركة لقدًاا ات خالل لقييم انطيبات اليمل وليمل حاليًا ايى 

يم المخنيفة الالزاة لال"نقال ولقياخنيا  البائييت اع اال"نناء ات اليمييات 
 الموا د الجديدة المطيوبة.

  ةوالمالي ةالفني الجوانب
 

سياسات اخنيفة لشمل اليديد ات المأائل الفنية  "ماذتلقد نكميت الشركة 
والمالية بيد اال"نناء ات قرا ات الأياسة المطيوبة بموجب المييا  الدولي 

الأياسة بيد ب المنييقة قرا اتال. ينم الخاذ 17إلاداد النقرير المالي 
المداوالت الالزاة بيت اخنيف نصحاب المصيحة. حاليًا ، لمت الموافقة 

ات قبل اليجنة النوجينية لمشروع المييا   اتالأياس اأوداتة ايى غالبي
 .17الدولي إلاداد النقرير المالي 

اراجية ليمل الشركة اع نصحاب المصيحة اآلخريت إل"ناء خطة  مراجعة المشروع
 لفنرات اال"نقالية واا بيد الننفيو.ا المشروع في

اذ ايى "ظام حأاب المييا  الدولي لينقرير االسنحوليمل الشركة ايى  نظم تكنولوجيا المعلومات
السنيياب احنأاب اقود الن ايت واقود إاادة الن ايت المحنفظ  17المالي 

 .17بنا بما ينماتى اع المييا  الدولي لينقرير المالي 
 17لم يكنمل الن اير المالي لنطبيق المييا  الدولي لينقا ير المالية  قم  التأثير المالي 

 بيد.بالكاال 
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 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

. ينناول المييا  الجديد البنود النالية 39  قم اييا  المحاسبة الدولي حل احلو 2014يوليو  24 بنا ي هوا المييا   إصدا لم 

 المنييقة باألدوات المالية:
 

 التصنيف والقياس: أ( 

طريقة واحدة لنحديد اا إذا كان ينم قياس األصل المالي بالنكيفة المطف ة نو القيمة  9يأنخدم المييا  الدولي لينقا ير المالية 

اليادلة ات خالل الرب  نو الخأررررررا ة. ينم قياس األصررررررل المالي بالنكيفة اليادلة ات خالل الدخل الشرررررراال اآلخر نو القيمة 

 المطف ة إذا:
 

 ينم االحنفاظ باألصل في "موذت نامال هدفه االحنفاظ بالموجودات ات نجل لحصيل الندفقات النقدية النياقدية و  1
 

لندي الشرررروط النياقدية لألصرررل المالي في لوا ي  احددة إلى الندفقات النقدية الني ال لم ل سرررول ادفواات  نس   2

 المال والفائدة ايى المبيغ األصيي المأنحق. 
 

 تينم قياس األصل المالي بالقيمة اليادلة ات خالل الدخل الشاال اآلخر وسينم إاادة لدوير األ باح نو الخأائر المحققة ا

 خالل الرب  نو الخأا ة اند البيع ، في حالة اسنيفاء الشرطيت النالييت:
 

ينم االحنفاظ باألصل في "موذت نامال هدفه االحنفاظ بالموجودات ات نجل لحصيل الندفقات النقدية النياقدية   1

 وليبيع 
 

 األصيي المأنحق.الشروط النياقدية ليندفقات النقدية هي ادفواات  نس المال والفائدة ايى المبيغ   2
 

ينم قياس األصول الني ال لفي ب ي ات هوه الفئات بالقيمة اليادلة ات خالل الرب  نو الخأا ة. باإليافة إلى ذلا ، اند االانراف 

بياد نو ات ت "ه اسناسنخدام الخيا  لنيييت نصل االي بالقيمة اليادلة ات خالل الرب  نو الخأا ة إذا كان  ليشركةالمبدئي، يمكت 

 .ةيالمحاسبالميالجة ادم لطابق  جوهريبشكل لقييص 
 

بالنأبة ألدوات حقوق الميكية غير المحنفظ بنا ليمناجرة ، يمكت ليمنش ة نيًضا إجراء ا"نخابات ال  جية فينا لنقديم النغييرات 

مكاسب والخأائر المحققة  ، وينم االانراف بنوزييات الالحقة في الدخل الشاال األخر في القيمة اليادلة لألدوات لبما في ذلا ال

 األ باح في الرب  نو الخأا ة.
 

باإليافة إلى ذلا ، بالنأبة لاللنزااات المالية الني لم لحديدها بالقيمة اليادلة ات خالل الرب  نو الخأا ة ، فإن اقدا  النغير في 

ات في اخاطر االئنمان لنيا االلنزااات ينم االانراف به في الدخل الشاال القيمة اليادلة لاللنزام المالي الوي ييزل إلى النغيير

في الدخل الشاال اآلخر ات ت "ه نن المالي آاا  النغييرات في اخاطر االئنمان الخاصة بااللنزام يكت اإلانراف باآلخر ، اا لم 

 يخيق نو يوسع ادم لطابق المحاسبة في الرب  نو الخأا ة.
 

 :إنخفاض القيمة  ب( 

خأائر االئنمان المنوقية ، اقا "ة بخأائر  9ييكس "موذت ا"خفاض القيمة بموجب المييا  الدولي لينقا ير المالية  قم 

  الدولي لينقا ير . لم ييد ات الضرو ي ، بموجب "نج المييا39  قم االئنمان المنكبدة بموجب المييا  المحاسبي الدولي

دث ائنما"ي قبل االانراف بخأائر االئنمان. بدالً ات ذلا ، لقوم المنش ة دائًما بحأاب الخأائر ، حدوث ح9المالية  قم 

االئنما"ية المنوقية والنغيرات في ليا الخأائر االئنما"ية المنوقية. ينم لحديث ابيغ خأائر االئنمان المنوقية في كل لا ي  

 .االولياف لقرير لنيكس النغيرات في اخاطر االئنمان انو االانر
 

 محاسبة التحوط: ج( 

انطيبات جديدة لمحاسبة النحوط الني لربو احاسبة النحوط بشكل نواق اع إدا ة  9  قم يقدم المييا  الدولي لينقا ير المالية

 المخاطر. لحدد المنطيبات "نًجا نك ر اانمادًا ايى المبادئ في "موذت احاسبة النحوط اليام. لنطبق النيديالت ايى جميع

النحوط باسن ناء لحوطات القيمة اليادلة ليمحفظة لمخاطر نسيا  الفائدة ليشا  إلينا اادةً باسم شلحوطات القيمة  احاسبة

ً الكيية ليقيمة اليادلةش . بالنأبة لنوه ، قد لأنمر المنش ة في لطبيق انطيبات احاسبة النحوط  يا  المحاسبي في المي حاليا

ع ييالج احاسبة النحوط الكيي كمشرو اجيس ايايير المحاسبة الدوليسن ناء إلى حد كبير ألن . لم ان  هوا اال39الدولي  قم 

 انفصل.
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 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 تاريخ السريان 

 

. واع ذلا ، فإن النيديالت ايى المييا  الدولي لينقا ير 2018يناير  1هو  9المييا  الدولي لينقا ير المالية  سريانكان لا ي  

 4ة  قم األدوات المالية اع المييا  الدولي لينقا ير المالي - 9 قم  اقود الن ايت: لطبيق المييا  الدولي لينقا ير المالية - 4المالية 

الحالي  4المييا  الدولي لينقا ير المالية  قم الني لمت ايى  النغييرات،  2016سبنمبر  12 بنا ي  والصاد ةاقود الن ايت ،  -

لينخفيف ات آاا  لطبيق المييا   4كيا"ات الني لصد  اقود الن ايت يمت "طاق اييا  إاداد النقا ير المالية الدولية  قم لي لأم 

ايايير المحاسبة الدولي لالمييا  الدولي لينقا ير مجيس قبل نن يصب  اييا  اقد الن ايت الجديد ل 9  قم لينقا ير الماليةالدولي 

 اقود الن ايت  سا ي المفيول. لقدم النيديالت خيا يت بديييت: - 17المالية 
 
 بق اتحنى وقت سا 9لطبيق إافاء انقت ات لطبيق المييا  الدولي لينقا ير المالية  .1
 

 النا ي  الفييي لمييا  اقد الن ايت الجديد   نو ن. 
 

 سريانيقنرح اجيس ايايير المحاسبة الدولي لمديد لا ي   .2021يناير  1فنرات النقا ير الأنوية الني لبدن في نو بيد  ب. 

في المييا  الدولي لينقا ير المالية  9 قم  واإلافاء المنقت ات المييا  الدولي لينقا ير المالية 17المييا  الدولي لينقا ير المالية 

هوا الخيا  اناح فقو  هناك حاجة ألفصاحات اضافيه تتعلق بالموجودات المالية خالل فتره التأجيل.. 2023يناير  1إلى  4ات 

 سابقًا   نو 9الني لرلبو ن"شطننا في الغالب بالن ايت ولم لطبق المييا  الدولي لينقا ير المالية  ليمنشآت
 
آاا  بيض حاالت ادم  ينم تطب، ولكت بالنأبة ليموجودات المالية الميينة ،  9المييا  الدولي لينقا ير المالية  إانماد .2

حاجة  خالل الفترة األولية توجد اح نو الخأائر.النطابق المحاسبي الني قد لحدث قبل لنفيو اييا  اقد الن ايت الجديد ات األ ب
 إلفصاحات إضافية.

 

 :2020يناير  1نجرت الشركة لقييًما بدًءا ات 

لمت اقا "ة القيمة الدفنرية اللنزااات الشركة الناتئة ات اليقود الني لدخل في "طاق اييا  إاداد النقا ير المالية الدولية   1ل

ع الدفنرية اإلجمالية لجميلبما في ذلا اكو"ات اإليداع نو المشنقات المضمنة غير الممولة ات اقود الن ايت  بالقيمة  4 قم 

  النزااالنا  

لمت اقا "ة إجمالي القيمة الدفنرية اللنزااات الشركة المرلبطة بالن ايت اع إجمالي القيمة الدفنرية لجميع النزااالنا. بناًء  و   2ل

ي لينقا ير لمييا  الدولايى هوه النقييمات ، قر ت الشركة ن"نا انهية لإلافاء المنقت. وبالنالي ، قر ت الشركة ل جيل لنفيو ا

ل المالية المطيوبة خال بالموجوداتاييا  اقود الن ايت الجديدة. ينم إد ات اإلفصاحات المنييقة  سريانإلى لا ي   9المالية 

 المالية ليشركة. القوائمفنرة الن جيل في 
 

 التأثيرتقييم 
 

المالية لبما في ذلا اأنحقات الن ايت / إاادة الن ايت القابية لالسنرداد   الموجودات، لمنيا الشركة إجمالي  2021 يو"يو 30كما في 

، ايى النوالي. في  سيودي لاير 105.868.421 ابيغ و سيودي لاير 747.110.178والموجودات المنييقة بالن ايت بمبيغ 

 مبيغباا في حكمه وبيض الوام المدينة األخرل المالية المحنفظ بنا بالنكيفة المطف ة ات النقد و الموجوداتالوقت الحالي ، لنكون 

المالية األخرل ات اسن ما ات اناحة  الموجوداتلاير سيودي . لنكون  539.468.761: 2020لاير سيودي ل 485.434.533

 القيمة اليادلة لاير سيودي . لنوقع الشركة اسنخدام لصنيف 242.441.452: 2020لاير سيودي ل 261.192.436ليبيع بمبيغ 

المالية بناًء ايى "موذت نامال الشركة فيما ينييق ب و اق الديت والطبيية  الموجوداتلنوه  ات خالل الدخل الشاال األخر

االسنراليجية لالسن ما ات في األسنم. واع ذلا ، فإن الشركة لم لقم بيد بإجراء لقييم افصل لنحديد اا إذا كا"ت نو اق الديت 

ر كما هو اطيوب بموجب المييا  الدولي لينقا يفقو  المال والفائدة ايى المبيغ األصيي المأنحقادفواات  نس لأنوفي اخنبا  

 .9  قم المالية
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 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 التأثيرتقييم 
 

نقرا  القيمة انتر اسالمصنفة لحت االسن ما ات المناحة ليبيع سيكون اند لألسنم االية  االو اقاالسن ما  في الصناديق وبيض 

بالقيمة اليادلة  2020يو"يو  30. كما هو الحال ينم قياس سندات الديت بنا ي  9بموجب المييا  الدولي لينقا ير المالية اليادلة 

خالل الأنة. الموجودات المالية لاير سيودي  صفربقيمة  خالل الأنة القيمة اليادلةلغير اع  سيوديلاير 5.000.000بقيمة 

 صفربقيمة  الفنرةخالل  القيمة اليادلةلغيراع  2021 يو"يو 30لاير سيودي كما في  5.534.535األخرل لنا قيمة اادلة بقيمة 

 لاير سيودي.

. يينمد اا سبق ايى لقييم الن اير 2019و  2020ديأمبر  31المالية ليشركة لدينا اخاطر ائنمان انخفضة كما في  الموجودات

 ةـناتئرات الـع لينغييـإلى المييواات المناحة حاليًا وقد يخض األولي. يأنند هوا النقييم 9  قم الدولي لينقا ير المالية اياليالي ليمي

، لنوقع  مأنقبل. بشكل اامالنحييالت النفصييية نو المييواات الميقولة والداامة اإليافية المناحة ليشركة في ات المزيد ات ال

: واع ذلا ، ال ينوقع نن يكون ل اير 9الشركة بيض الن اير في لطبيق انطيبات ا"خفاض القيمة في المييا  الدولي لينقا ير المالية 

يمكت لقديم لقدير ايقول آلاا  لطبيق هوا المييا  الجديد ألن الشركة لم لقم بيد بإجراء اراجية  ذلا كبيًرا. في الوقت الحالي ، ال

 ةلمبأطا الطريقة. "حت بصدد بناء لقدير كمي لمخاطر ادم األداء لبيض لرليبات إاادة الن ايت الُمحنفظ بنا بناًء ايى يةافص

 .المنوقية الخأائر االئنما"ية 9 ليمييا  الدولي لينقرير المالي

 
 

 ما في حكمهوالنقد  -4

 
 

 لادققة  2020ديأمبر  31  )غير مدققة( 2021 يونيو 30 

   
عمليات   عمليات التأمين

 المساهمين

امييات   امييات الن ايت 

 المأاهميت

 لاير سيودي  لاير سيودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        

 45.149.516  85.800.804  31,997,364  82,412,808 النقد ون صدة لدل البنوك 

نتنر  3ودائع "قدية لأنحق خالل 

 -  941.613  -  941,705 إانبا اً ات لا ي  اإلسنحواذ

 83,354,513  31,997,364  86.742.417  45.149.516 

 

يكون  ،االاة نتررنر نو نقل ات لا ي  االسررنحواذ اسررنحقاقنا خالل لوا ي  ينم االحنفاظ بالودائع لدل المنسررأررات المالية ويأررنحق

 .سنويا  ٪ 1,7: 2020سنويا ل ٪ 1.7بمنوسو ايدل المكنأبة هوه  دخل اليموالت
 

ينم ويع كل ات األ صدة والودائع البنكية لدل نطراف اقابية ذات لصنيفات ائنما"ية جيدة بموجب اننجية لصنيف سنا"د د آ"د 

 .بو ز واوديز
 

 .الدفنرية الموكو ة نااله بشكل ايقول قيمنا اليادلة في لا ي  النقريرلقا ب القيم 

 

 الودائع ألجل  -5

المحيية والمنسررررأررررات المالية بإسررررنحقاق نصرررريي يزيد ات االاة نتررررنر إانبا اً ات لا ي  نوك بينم ويررررع الودائع ألجل في ال

 . سنوياً  %2,09: 2020ديأمبر  31سنوياً ل %2,97دخل امولة خا  بنأبة ايدلنا  لحققاإلسنحواذ و

      
 .الدفنرية ليودائع ألجل لقا ب ايى "حو ايقول قيمننا اليادلة بنا ي  النقرير إن القيمة
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 صافي(ط وذمم معيدي التأمين المدينة )أقسا -6
 

 اما ييي: نقأاط وذام اييدي الن ايت المدينةلنشكل ن     

 

 2021 يونيو 30 

 مدققة()غير 

 2020ديأمبر  31 

 لادققة 

 لاير سيودي  لاير سعودي 
    

 35.568.338  54,024,221 نقأاط الن ايت المدينة 

  14.059.921ل  (13,199,897) "اقص: اخصص الديون المشكوك في لحصيينا

 40,824,324  21.508.417 

    

 15.803.111  8,087,643 ذام اييدي الناايت المدينة

  1.044.231ل  (1,515,027) "اقص: اخصص الديون المشكوك في لحصيينا

 6,572,616  14.758.880 

    

 36.267.297  47,396,940 صافي - نقأاط وذام اييدي الن ايت المدينةاجموع 

 

 

 

 :ليفنرة / الأنة الواائق واييدي الناايت المشكوك في لحصييناحاايي  فيما ييي حركة اخصص ن صدةب    

 
 المجموع  معيدي التأمين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )غير مدققة( 2021 يونيو 30

      
 15,104,152  1,044,231  14,059,921 الرصيد اإلفتتاحي

 (389,228)  470,796  (860,024) للفترة /المحمل )عكس(

 14,714,924  1,515,027  13,199,897 الرصيد الختامي

      
 المجموع  اييدي الناايت  حاايي الواائق 
 لاير سيودي  لاير سيودي  لاير سيودي لادققة  2020ديأمبر  31

      
 16.726.108  3.128.453  13.597.655 الرصيد اإلفنناحي

 (1.621.956)  (2.084.222)  462.266 ليأنة اكس

 15.104.152  1.044.231  14.059.921 الرصيد الخنااي

 

 اإلستثمارات -7

 

 لُصنَّف اإلسن ما ات كما ييي:  .1
 

 لادققة  2020ديأمبر  31  )غير مدققة( 2021 يونيو 30 

 امييات المأاهميت امييات الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سيودي لاير سيودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 189,708,514 52,732,939  201,141,101 60,051,334 اناحة ليبيع

 10,000,000 -  5,000,000 - اقنناة حنى لا ي  اإلسنحقاق

 199,708,514 52,732,939  206,141,101 60,051,334 المجموع
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 )تتمة( اإلستثمارات -7

 

 لن لف اإلسن ما ات المناحة ليبيع اما ييي:  ن 
 

 لادققة  2020ديأمبر  31  )غير مدققة(2021 يونيو 30 

 امييات المأاهميت امييات الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سيودي لاير سيودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 12,418,420   27,194,404  12,453,902 34,670,714 نسنم احيية اد جة 

وحرردات في صررررررنرراديق إسررررررن مررا  احييررة 

 *لصافي قيمة الموجودات 

 

25,380,620 

 

92,568,654 

  

25.538.535 

 

89.705.144 

 68,987,144 -  74,483,556 - نو اق االية ذات دخل اابت اد جة

 16,674,728 -  19,711,911 - وحدات الصناديق اليقا ية المد جة 

 1,923,078 -  1,923,078 - إسن ما  نسنم احيية غير اد جة **

 189,708,514 52,732,939  201,141,101 60,051,334 اإلسن ما ات المناحة ليبيع اجموع
 

 

 

 

 الموجوداتكما نايت اننا ادير  الموجودات: صافي قيمة الموجوداتصافي قيمة    * 

 .الحصة في تركة "جم لخداات الن ايت لم ل هوه ** 
 

 
 

المحنفظ بنا حنى لا ي  االسررنحقاق ايى األو اق المالية المحيية غير المنداولة ذات الأررير اليائم ايى  الموجوداتلشررنمل   بل

 النحو النالي:
 

 لادققة  2020ديأمبر  31  )غير مدققة(2021 يونيو 30 

 امييات المأاهميت امييات الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سيودي لاير سيودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 5,000,000 -  5,000,000 - 2022صكوك شالمراايش سبنمبر  

 5,000,000 -  - - 2021يو"يو  –صكوك شسبكيمش  

اجموع اإلسررن ما ات المحنفظ بنا حني 

 لا ي  اإلسنحقاق
 

- 

 

5.000.000 
 

- 

 

10,000,000 
  

لم  ،اخنيفة ات قيمننا الدفنرية 2021 يو"يو 30كما في  لا ي  اإلسررررنحقاقالمحنفظ بنا حني سررررن ما ات لإللم لكت القيمة اليادلة 

 .لكت هناك حركة في االسن ما ات المحنفظ بنا حنى لا ي  االسنحقاق خالل هوه الفنرة

 

 الحركة خالل الفنرة / الأنة في االسن ما ات هي كما ييي: .2  
 

 لادققة  2020ديأمبر  31  )غير مدققة( 2021 يونيو 30  

 امييات المأاهميت امييات الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سيودي لاير سيودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 197,208,569 30,561,376  199,708,514 52,732,939 الرصيد االفنناحي 

 20,672,820 58,809,636  7,496,793 39,182,264 اشنريات 

 (13,255,278) (39,646,573)  (10,070,300) (38,741,969) اسنبيادات 

 (5,531,398)  (164,080)  (1,218,783) - ا"خفاض في القيمة 

 53,173,234 195,916,224  49,560,359 199,094,713 

 405,072 3,172,580  10,180,400 6,878,100 النغييرات في القيمة اليادلة لإلسن ما ات 

 208,729 -  44,477  لرجمة امالت اجنبيةالنغيرات في 

 199.708.514 52,732,939  206,141,101 60,051,334 الرصيد الخنااي 
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 اإلستثمار في شركات تابعة  -8
 

 :النالية لمييواات الماليةا فيلنيخص حصة الشركة في الشركة النابية، وهي غير اد جة 
 

 مسؤولية محدودة(خدمات ضمانات الخليج )شركة ذات شركة 
 

 ٪الحصة  خسارة إيرادات مطلوبات موجودات بلد التأسيس كما في

 ٪40 *(318.836) 1.480.631 3.870.711 5.643.624 السعودية 2020ديسمبر  31

 ٪40  1.116.934*ل 543.313 2.970.531 4.562.157 الأيودية 2019ديأمبر  31

 

 .2020 ديأمبر 31المنننية في  فنرةلي دا يةالمالية اإل القوائمبناًء ايى نحدث 
 

البحريت لمجمواة  -ات قبل تررررررركة الخييج ليضررررررما"ات  ٪60م ، حيث لم بيع ايكية  2020يناير  26لم لوقيع الفاقية بنا ي  

لم الحصررررول ايى ادم اما"ية انسررررأررررة النقد اليربي الأرررريودي ايى هوا النغيير في الميكية الكويت  –ك  .م.الخييج لين ايت ش

 .2019"وفمبر  14بنا ي  

 

 1,134,163  بنأررربة ايكينه ابيغبنحمل كل اننما قرا اً ، نصرررد ت الشرررركة واجمواة الخييج لين ايت  2020فبراير  6* في 

شررركة ليأررنة المنننية لي المالية  القوائمقبل إصرردا   2019لاير سرريودي ات المصررا يف اإلدا ية واليمواية ليشررركة الزايية ليام 

الدخل  قائمةلاير سيودي كمصا يف نخرل ايروية في  453,666ابيغ  بنحملم ، وبولا قاات الشركة  2019الزايية ليام 

 .ليمييات المأاهميت األولية الموجزة

قرا  الشريا ب ن ينحمل كل   تركة اأاهمة كوينيةنصد ت الشركة واجمواة الخييج لين ايت ،  2020ديأمبر  28 بنا ي * 

قبل  .2020لاير سيودي ات المصا يف اإلدا ية واليمواية ليشركة الزايية ليام  500.000ا بالنناسب "أبة ايكينه ابيغ اننم

لاير سرررريودي كـ  200.000الشررررركة ابيغ  لحميت، وبالنالي 2020 ليأررررنة المنننية في المالية ليشررررركة الزايية القوائمإصرررردا  

 .مييات المأاهميتلي الدخل قائمةشاصا يف نخرلش ايروية في 
 

 2021 يونيو 30 

 )غير مدققة(

 2020ديأمبر  31 

 لادققة 

 لاير سيودي  لاير سعودي 
    

 302,011  700,618 الرصيد االفنناحي 

 398,607  (217,409) حصة الرب  / لالخأا ة  

 700,618  483,209 الرصيد الخنااي 
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 العادلة لألدوات الماليةالقيمة  -9

كيت في فيما بيت المشررا ليقيه ات بيع نصررل نو المدفوع لنحويل إلنزام في ايااية انظمة  سرروف ينمالوي  القيمة اليادلة هي الأررير

 ويأنند قياس القيمة اليادلة ايى إفنراض نن الميااية لنم إاا:  .الأوق في لا ي  القياس
 

  نو .إليه ألصل نو إلنزامفي الأوق الرئيأي الممكت الوصول 

  في سوق يمكت الوصول إليه ب فضل المزايا لألصل نو اإللنزام .حالة ادم وجود سوق  ئيأيفي.  
 

 ألوليةا القيم الدفنرية المنضررمنة في المييواات الماليةات ال لخنيف بشرركل كبير  المركز الماليلألدوات المالية في  والقيم اليادلة

   .الموجزة
 

 لقيمة العادلةل سل الهرميالتسلالقيمة العادلة وتحديد 
 

 لأنخدم الشركة النأيأل النراي النالي لنحديد واإلفصاح ات القيمة اليادلة لألدوات المالية:
 

  األسرريا  الميرويررة في األسررواق النشررطة لنفس األداة نو اا يمااينا والني بإاكان الشررركة الوصررول   - األولالمأررنول  

 ،القياس إلينا في لا ي 
 
 

  نا نساليب لقييم نخرل لأنند إلياألسيا  الميروية في األسواق النشطة ألصول وإلنزااات امااية نو   - ال ا"يالمأنول     

 و ،جميع المدخالت النااة حول بيا"ات الأوق الني يمكت االحظننا
 

 

  الأوق الني يمكت االحظننا نساليب لقييم ال يأنند إلينا ني ُادخل هام حول بيا"ات  - ال الثالمأنول. 

 

 (ةمدققغير ) 2021 يونيو 30

 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     إستثمارات متاحة للبيع

 49,047,694 1.923.078 - 47,124,616 أسهم  -

 74,483,556 - - 74,483,556 أوراق مالية ذات دخل ثابت -

 137,661,185 - 117,949,274 19,711,911 صناديق إستثمارية وعقارية -

 5.000.000 5.000.000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 141,320,083 117,949,274 6,923,078 266,192,435 

 

 
 

  ةلادقق 2020ديأمبر  31

 المأنول االول

 لاير سيودي

 ال ا"يالمأنول 

 لاير سيودي

 المأنول ال الث

 لاير سيودي

 المجموع

 لاير سيودي

     

     إسن ما ات اناحة ليبيع

 41,535,902 1,923,078 - 39,612,824 نسنم  -

 68,987,143 - - 68,987,143 نو اق االية ذات دخل اابت -

 131,918,407 - 115,243,679 16,674,728 صناديق إسن ما ية واقا ية -

 10,000,000 10,000,000 - - اقنناة حنى لا ي  اإلسنحقاق

 125,274,695 115,243,679 11,923,078 252,441,452 
 

 التحويالت بين المستويات
 

 1بيت قياسررررررات القيمة اليادلة ات المأررررررنول  لحويالت، لم لكت هناك  2021 يو"يو 30نتررررررنر المنننية في  ال الاةخالل فنرة 

 .3إلى نو خا ت قياسات القيمة اليادلة ات المأنول  لحويالت، ولم ينم إجراء  2والمأنول 

 

ات النأرريأررل النراي ليقيمة اليادلة كما هو اويرر  في  3لم يكت هناك قياسررات انكر ة ليقيمة اليادلة اصررنفة يررمت المأررنول 

 .الجدول نااله
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 يةاإلحتياطيات الفن  -10 
 

 واإلحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات  (أ) 
 2020ديأمبر  31 2021يونيو  30 

 لادققة  )غير مدققة( 

 لاير سيودي لاير سعودي 

 122,744,363 117,061,987 إجمالي المطالبات لحت النأوية

 - - "اقصاً : القيمة القابية لينحقق لإلحالل واإلسنبدال

 117,061,987 122,744,363 

 38,964,437 33,915,137 اطالبات انكبدة وغير ابيغ اننا 

 23.753.336 16,366,108 إحنياطي اجز نقأاط الن ايت 

 5,802,271 5,337,659 إحنياطيات فنية نخرل ل اصا يف لأوية خأا ة غير اوزاة  

 172,680,891 191.264.407 

   "اقص:

 (34,868,873) (32,705,898) ات المطالبات لحت النأويةحصة اييدي الن ايت 

 (5,794,590) (5,889,786) حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المنكبدة وغير ابيغ اننا

 (38,595,684) (40,663,463) 

 150.600.944 134,085,207 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات األخرى
  
 

 غير المكتسبة الحركة في األقساط (ب)
 

 لادققة  2020ديأمبر  31 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 

 اإلجمالي 

حصة معيدي 

 اإلجمالي الصافي التأمين

حصة اييدي 

 الصافي الن ايت

 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 102,261,118 (19,851,794) 122,112,912 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 الرصيد اإلفنناحي

 164,177,928 (38,073,998) 202,251,926 51,802,116 (19,529,251) 71,331,367 لأنةا الفنرة / نقأاط اكننبة خالل

 (189,712,305) 42,675,660 (232,387,965) (75,007,485) 19,877,980 (94,885,465) لأنةا الفنرة/ نقأاط اكنأبة خالل

 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 53,521,372 (14,901,403) 68,422,775 الرصيد الخنااي

 

 

 إعادة التأمين غير المكتسبة عموالت )جـ( 
 2020ديأمبر  31  2021 يونيو 30 

 لادققة   )غير مدققة( 

 لاير سيودي  لاير سعودي 

 1,803,595  1,606,945 الرصيد اإلفنناحي

 8,422,390  3,155,178 خالل الفنرة / الأنة المأنيمةامولة إاادة الن ايت 

 (8,619,040)  (3,049,997) امولة إاادة الن ايت المكنأبة خالل الفنرة / الأنة

 1,606,945  1,712,126 الرصيد الخنااي
  

 المؤجلةاإلستحواذ على أقساط التأمين الحركة في تكاليف  )د(
 2020ديأمبر  31  2021 يونيو 30 

 لادققة   )غير مدققة( 

 لاير سيودي  لاير سعودي 

 5,958,543  3,733,851 الرصد اإلفنناحي
 10,868,512  6,146,074 المدفوع خالل الفنرة / الأنة
 (13,093,204)  (4,905,532) المطف  خالل الفنرة / الأنة

 3,733,851  4,974,393 الرصيد الخنااي
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 عقود اإليجار   -11

 هي كما ييي:حق اسنخدام الموجودات والرصيد إن  سوم اسننالك 
 2020ديأمبر  31  2021 يونيو 30 
 لادققة   )غير مدققة( 
 لاير سيودي  لاير سعودي 

    التكلفة
 7,859,310  7,946,701 الرصيد اإلفنناحي

 87,391  - إيافات
 -  - إسنبيادات

 7,946,701  7,946,701 الرصيد الخنااي

    
    اإلستهالك المتراكم
 1,623,700  3,377,274 الرصيد اإلفنناحي

 1,753,574  837,379 المحمل
 3,377,274  4,214,653 الرصيد الخنااي

    
 4,569,427  3,732,048 القيمة الدفترية

 

 

 فيما ييي اطيوبات اقود اإليجا  كما في "ناية الفنرة / الأنة:

 2020ديأمبر  31  2021 يونيو 30 

 لادققة   )غير مدققة( 

 لاير سيودي  لاير سعودي 

 3.027.638  2,396,480 الجزء غير المنداول ات النزام اإليجا 

 1.443.934  1,252,206 ات النزام اإليجا  المنداولالجزء 

 3,648,686  4,471,572 

 
ية في  نا خالل الفنرة المننن جا  المينرف ب بات اقود اإلي ئد ايى اطيو ابيغ  2021 يو"يو 30بيغ إجمالي اصررررررروف الفوا

 .لاير سيودي  100.458 : 2020 يو"يو 30لاير سيودي ل 60.635
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 خالل الفنرة / الأنة ابينة ند"اه: المخصصحركة 
 

 2020ديأمبر  31  2021 يونيو 30 

 لادققة   )غير مدققة( 

 لاير سيودي  لاير سعودي 

 32,026,709  30,147,838 في بداية الفنرة / الأنة

 11.327.625  5,770,293 المكون خالل الفنرة / الأنة

 (13,206,496)  (8,762,953) ادفوع خالل الفنرة / الأنة

 30.147.838  27,155,178 في "ناية الفنرة / الأنة
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 وضع الربوط الزكوية
 

اند اراجية .2019إلى  2010قدات الشررررررركة اإلقرا ات الزكوية لدل النيئة اليااة ليزكاة والدخل لالنيئة  ليأررررررنوات ات 

لاير سررريودي.  2.256.659ابيغ طيبت النيئة  2010ديأرررمبر  31اإلقرا  الزكوي ات قبل النيئة ليفنرة الطويية المنننية في 

ادلت النيئة الربو الزكوي ليفنرة الطويية المنننية  2014دفيت الشرررركة هوا المبيغ وقدات إسرررنئناف لدل النيئة. وخالل اام 

لاير سررريودي، ودفيت  64.738بيد األخو باإلانبا  ل اير "قل المحفظة وطيبت ابيغ إيرررافي اقدا ة  2010ديأرررمبر  31في 

 المبيغ. ولغاية اآلن لم ينم إجراء الربو الزكوي الننائي ات قبل النيئة.الشركة هوا 

 

لاير سررريودي لم  فع  2.378.604طيبت النيئة ابيغ  2011واند اراجية اإلقرا  الزكوي ات قبل النيئة ليأرررنة المنننية في 

سنئناف لدل النيئة ، وفي ف شركة هوا المبيغ وقدات إ قاات النيئة بمراجية الربو  2019براير الربوط ات قبل النيئة. دفيت ال

 لاير سيودي بيد األخو بييت اإلانبا  حأم الوديية النظااية طبقاً لقرا  اليجنة اإلسنئنافية. 2.053.604الزكوي إلى ابيغ 

 

دفيت لاير سرريودي .  1.979.521طيبت النيئة ابيغ  2012واند اراجية اإلقرا  الزكوي ات قبل النيئة ليأررنة المنننية في 

 الشركة هوا المبيغ وقدات إسنئناف لدل النيئة ، ولم ينم إجراء الربو الننائي حنى األن ات قبل النيئة اليااة ليزكاة والدخل . 

 

لاير سرررررريودي و  2.885.577، طيبت النيئة ابيغ 2014و 2013واند اراجية اإلقرا  الزكوي ات قبل النيئة ليأررررررنوات 

. إال نن الشرررركة قدات إسرررنئنافات لدل النيئة وهوه اإلسرررنئنافات جا ي كنقدير ابدئي اليلاير سررريودي ايى النو 2.885.577

  ، فقد لم إلغاء النقييمات األولية ليام 2020لفي اام  2014و  2013اليمل ايينا. "ظًرا إلصرررررردا  النقييمات الننائية ليااي 

 ليقائيًا. 2013/2014

 

و  2018الشرررركة لقييمات يرررريبة القيمة المضرررافة ات النيئة اليااة ليزكاة والدخل ليأرررنة المالية  اسرررنيمت،  2020في اام 

لاير  1.089.003يرررريبة قيمة اضرررافة باإليرررافة إلى غرااات ل خير يرررريبة القيمة المضرررافة  3.924.845بقيمة  2019

يت الشركة  بو يريبة القيمة المضافة ونلغت قيد اإلجراءات. دف االانراض . اانريت الشركة ايى النقييم واا زالسيودي

لدخل  يااة ليزكاة وا ئة ال لدخل واسررررررنمرت في االانراض.  فضرررررررت الني يااة ليزكاة وا ئة ال ًقا لمباد ات الني الغرااات وف

 ع اليجنة.االانراض واسن "فت الشركة الداول ناام اليجنة اليييا ليضرائب، وال لزال القضايا قيد المناقشة ا

 

إلى  2014ات النيئة اليااة ليزكاة والدخل ليأررنة المالية  يررريبة اإلسررنقطاع، ليقت الشررركة لقييمات الزكاة و  2020في اام 

 غرااات ل خيرك 3.823.855و  ضريبة إسنقطاعل 8.162.057زكاة و لي لاير سيودي 14.667.767والني بيغت  2019

قيد اإلجراءات.  فضرررت النيئة اليااة ليزكاة والدخل  انراضاال . اانريرررت الشرررركة ايى النقييم واا زاليرررريبة اسرررنقطاع

 .اليجنةاالانراض واسن "فت الشركة الداول ناام اليجنة اليييا ليضرائب، وال لزال القضايا قيد المناقشة اع 

 

 : اسنئنافات الشركة طرف اليجنة اليييا ليضرائبايخص 

 

  م2018إلى  م2014 اتليأنوات ايى الزكاة ويريبة االسنقطاع  اإلسنئناف -

 م2012الزكاة لأنة  ايى سنئنافاال -

 م2018ات فبراير إلى ديأمبر ليفنرة يريبة القيمة المضافة ايى سنئناف اال -

  م2019 يناير الى ديأمبرات ليفنرة يريبة القيمة المضافة ايى سنئناف اال -
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شركة المصرح به والمصد  والمدفوع  سيودي في  300بيغ  نس اال ال أمبر  31ل 2021 يو"يو 30اييون لاير  : 2020دي

لاير سرررررريودي لكل  10اييون سررررررنم  بقيمة   30: 2020ديأمبر  31اييون سنم ل 30اييون لاير سيودي  ينكون ات  300

 .سنم
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 .وزيادة قيمة المأاهميت و"شاطناينم ليييت األهداف ات قبل الشركة ليحفاظ ايى "أب  نس اال جيدة ات نجل دام نهدافنا 
 

لدير الشررركة انطيبات  نس المال ات خالل لقييم نوجه القصررو  بيت اأررنويات  نس المال المبيغ اننا والمأررنويات المطيوبة 

اأنويات  نس المال الحالية في يوء النغيرات في ظروف الأوق وخصائص ن"شطة  ينم إجراء النيديالت ايى .بشكل اننظم

هميت األ باح المدفواة ليمأالوزييات ابيغ  بنأويةات نجل الحفاظ ايى هيكل  نس المال نو ليدييه ، قد لقوم الشركة  .الشركة

 .نو إصدا  األسنم
 

لما هو اطيوب واالان ال لمنطيبات  نس اال المنظميت لألسررواق  لدير الشررركة  نسررمالنا لضررمان قد لنا ايى االسررنمرا  وفقًا

 ينكون هيكل  نس .إلى نصحاب المصيحة ات خالل لحأيت  صيد الديت واألسنم اإليراداتالني ليمل فينا الشركة اع زيادة 

 االحنياطيات واأل باحإلى حاايي األسررنم الويت يشررنميون ايى  نس المال المدفوع و المنأرروبةميكية الاال الشررركة ات حقوق 

 .المبقاة المحنجزة /
 

ن ايت الني لبيت بالنفصرريل الالئحة الننفيوية ليات  66وفقًا لإل تررادات الني ويرريننا انسررأررة النقد اليربي الأرريودي في المادة 

المطيوب الحفاظ اييه ، لحنفظ الشررررررركة بنااش المالءة المكاف  ألايى الطرق ال الث النالية وفقًا ليوائ   المالية هااش المالءة

 ننفيوية لمنسأة النقد اليربي الأيودي:ال
 

 اييون لاير سيودي 100الحد األد"ى لرنس المال • 

 هااش االوة إصدا  المالءة المالية • 

 المالءة المالية هااش اطالبات • 
 

 

  .النزات بالكاال بمنطيبات  نس المال المفروية ات الخا ت خالل الفنرة المالية الموكو ةقد  الشركةنن   ني اجيس اإلدا ة ، في

 

 مية إسرررنباقي لراا  المحن ، بنقييمانظمي النشررراطالمخنيفة كما هو اطيوب ات قبل  الأرررينا يوهاتقاات اإلدا ة ، ات خالل لحييالت 

لمنغيرات اخنيفة ا ل: إجمالي "مو األقأرررررراط، ولكاليف الموظفيت، و"أرررررربة  الضررررررغوات خالل إجراء اخنبا   19 - كوفيدلجائحة  

ايى اإليرادات والربحية و"أبة الخأا ة و"أبة المالءة  هل ايرو  .واا إلى ذلا القائمة، واخصصات األقأاط الأنةالخأا ة انو بداية 

كل ايندل شاخنبا  الضغو األولي الوي لم إجراؤه، يمكت لخفيض المالءة المالية ليشركة ب اإلدا ة إلى ن"ه بناًء ايى ولوصيت .المالية

 الجوهري كما هو الحال اع ني لنبنات ، فإن النوقيات واحنماالت الحدوث اداواة بالحكم  .إذا اسررررنمر الويررررع الحالي لفنرة نطول

ار لقديري، ن وه البيئة االقنصرررررراديةل اير هادم اليقيت ات إن  .منوقيةوادم اليقيت ، وبالنالي، قد لخنيف الننائج الفييية ات ليا ال

 .وسنواصل الشركة إاادة لقييم اوقفنا والن اير المرلبو بنا ايى نساس اننظم
  

 النظاميةالوديعة     -15

ات  نس المال المدفوع ليشرررركة والمحنفظ به لدل بنا احيي اييت ات قبل انسرررأرررة النقد اليربي  ٪10 الوديية النظاايةم ل ل

قة إال بموافالنظااية  الوديية هال يمكت سرررررحب هو .الأررررريودي وفقاً لقا"ون اراقبة ترررررركات الن ايت النياو"ي لشرررررركات الن ايت

 .انسأة النقد اليربي الأيودي
 

لاير  1,838,010: 2020ديأمبر  31لاير سيودي ل 2.353.079بمبيغ  الوديية النظااية ى لم ارض الفوائد المأنحقة اي
 .المركز الماليقائمة  سيودي  في

 

 ةضوالمخف ةالسهم األساسي ربحية    -16
 يد الزكاة ب ليفنرة الدخل لالخأررا ة / قأررمة صررافيب وذلا الحاليةل الفنرة خال ةضرروالمخف ةنأرراب  بحية الأررنم األسرراسرريلم اح

  .اييون سنم  في "ناية الفنرة 30لوالقائمة ايى ادد األسنم المصد ة 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة    -17

 ، والشررركات الني يكو"ون فينا المالك الرئيأررييتليشررركةاإلدا ة اليييا و اجيس اإلدا ةواألطراف ذات اليالقة هم المأرراهميت 

ط سياسات النأيير وترو .نو ليشركة ل اير كبير ايينا اأيطر ايينا نو اأيطر ايينا بشكل اشنركوني انسأات نخرل 

فيما ييي لفاصررريل ايااالت األطراف ذات اليالقة الرئيأرررييت خالل الفنرة  .الشرررركةهوه الميااالت اوافق ايينا ات قبل إدا ة 

 واأل صدة ذات الصية:
  

 في المنتهيةمعامالت الفترة 

  

 الرصيد كما في

 2021 يونيو 30

 )غير مدققة(

 2020 يو"يو 30

 لغير ادققة 

  2021 يونيو 30 

 )غير مدققة(

 2020ديأمبر  31

 لادققة 

 

 الطرف ذو العالقة

  

 طبيعة المعامالت

 

 لاير سعودي

 

 لاير سيودي

  

 لاير سعودي

 

 لاير سيودي

        

   المأاهميت الرئيأييت

 2,948,694 12,777,340 األقأاط المكننبة

 

13,758,926 

 

3,248,096 

   

 (3,113,517) (855,710) اطالبات اأددة

 - - 

   

 (706,905) (140,022) نقأاط إاادة ل ايت اأندة

 

(1,452,011) 

  1,612,657ل

اررررررجرررررريررررررس اإلدا ة 

 وناضاء اليجان 

اكاف ت وبدالت واصرررا يف  

  1.938.207ل (2,810,891)  (684,500) (1,315,500) نخرل

   

 16,259,083 13,313,913 األقأاط المكننبة

 

12,624,057 

 

8.444.178 

   

 (2,022,946) (3,183,500) اقود وساطة الن ايت

 

(3,142,584) 

 

  891.155ل

 تركة زايية
  

 510,973 510,973  353,665 - اصا يف امواية و إدا ية

 
 

القوائم المالية  فيلد ت األ صرررردة المنييقة بالميااالت الموكو ة نااله اع األطراف ذات اليالقة في الحأررررابات ذات الصررررية 

 .األولية الموجزة الدخلقائمة المركز المالي و قائمة الموجزة لكالً ات
 

 اليييااوظفي اإلدا ة  ات كبا ليويض
 

 يويضررررراتفيما ييي ايخص ل ،اليامات كبا  المديريت الننفيوييت بمت فينم المدير  االاةاوظفي اإلدا ة بالشرررررركة  كبا  ات بيت

 :كما ييي لنوه الفنرة اليييااوظفي اإلدا ة  كبا 
 

 2020 يو"يو 30  2021 يونيو 30 

 لغير ادققة   )غير مدققة( 

 لاير سيودي  لاير سعودي 

 1,510,500  440,046 ازايا وانافع قصيرة اآلجل 

 135,049  52,583 وانافع اكافآة "ناية الخداةازايا 

 492,629  1,645,549 
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وجودات اة فيما ينييق ب "شررررطة ويوافقت اإلدا ة ايى القطااات النشررررغيي . ير الداخيية ليشررررركةالماتررررياً اع اميية إاداد النق

 .يوبات الشركة كما هو ابيت ند"اهواط

 

 الودائعوكولا الدخل ات واإلدا ية واخصرررص الديون المشررركوك في لحصررريينا اليمواية "نائج القطاع ال لشرررمل المصرررا يف 

وبموجب ذلا هم اشمولون في المصروفات  .نو الخأا ة ات الممنيكات والميدات واإلسن ما اتالرب  ألجل واإلسن ما ات و

 .الموزاةنو اإليرادات غير 

 

والموجودات األخرل  قداةإلسرررررن ما ات والدفيات الموا وكولا ليمييات الن ايت ميداتالممنيكات والوجودات القطاع ال لنضرررررمت ا

 .لموزاةغير ا الموجوداتوبموجب ذلا هم اشمولون في  .وذام األقأاط ون صدة إاادة الن ايت والنقد واا في حكمه والوادئع ألجل

إاادة  الن ايت و  صرردةئنة ألالخداة ليموظفيت والوام الد"ناية او ليويض القطاع المأررنحق ليمييات المأرراهميت  اطيوباتوال لشررمل 

حيث ن"نم اشررررررمولون في اإللنزااات غير  وفائض امييات الن ايت والمصررررررا يف المأررررررنحقة واطيوبات امييات الن ايتالن ايت 

  .الموزاة

 
 

 2021 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة

 6,738,449 107,979 71,721 6,558,749  نفراد
 10,352,770 264,303 9,645,409 443,058 انشآت انناهية الصغر
 1,214,922 730,520 65,030 419,372 انشآت صغيرة 
 11,076,668 9,878,255 2,735 1,195,678 انشآت انوسطة 
 6,142,431 5,113,176 2,566 1,026,689 انشآت كبيرة

 35,525,240 16,094,233 9,787,461 9,643,546 إجمالي األقساط المكتتبة 
 

 2020 يو"يو 30لفنرة ال الاة نتنر المنننية في 

 الطبي المركبات

 امنيكات

 المجموع وحوادث

 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي

     إجمالي األقأاط المكننبة

 20,403,925 73,400 - 20,330,525 نفراد 

 6,317,118 204,954 4,752,822 1,359,342 انشآت انناهية الصغر

 2,648,728 1,357,423 36,902 1,254,403 انشآت صغيرة 

 3,985,792 2,872,310 12,140 1,101,342 انشآت انوسطة 

 9,491,208 7,962,728 1,385 1,527,095 انشآت كبيرة

 42,846,771 12,470,815 4,803,249 25,572,707 إجمالي األقأاط المكننبة 
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 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )غير مدققة( 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 إجمالي األقأاط المكننبة 
9,643,546 9,787,461 

 

16,094,233 35,525,240 
     نقأاط إاادة الن ايت اأندة

 (979,147) (979,147) - - احيي -
 (1,815,307) (1,815,307) - - اباتر –خا جي  -
 (9,736,739) (9,736,739) - - ات خالل وسيو إاادة ل ايت احيي –خا جي  -

     نقأاط ل ايت فائض الخأا ة
 (282,709) (112,082) (64,134) (106,493) احيي -
 (1,638,333) (591,511) (577,207) (469,615) ات خالل وسيو إاادة ل ايت احيي -خا جي  -

 21,073,005 2,859,447 9,146,120 9,067,438 صافي األقساط المكتتبة
 15,894,827 (192,194) (298,951) 16,385,972 النغيرات في األقأاط غير المكنأبة صافي

 36,967,832 2,667,253 8,847,169 25,453,410 صافي األقساط المكتسبة
 1,206,155 1,206,155   اموالت إاادة الن ايت

 21,530 9,830 5,000 6,700  سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب األخرل

 38,195,517 3,883,238 8,852,169 25,460,110 إجمالي اإليرادات
 

  

  

     تكاليف اإلكتتاب

 (28,682,096) (181,922) (9,524,486) (18,975,688) إجمالي المطالبات المدفواة 
 1,164,798 131,720 1,033,078    - الن ايت ات المطالبات المدفواةحصة اييدي 

 (27,517,298) (50,202) (8,491,408) (18,975,688) صافي المطالبات المدفوعة

 368,285 (120,365) 1,721,633 (1,232,983) النغيرات في المطالبات لحت النأوية، صافي

 ابيغالنغيرات في المطالبات المنكبدة وغير 

 اننا، صافي
3,346,266 (159,479) 39,279 3,226,066 

 (23,922,947) (131,288) (6,929,254) (16,862,405) صافي المطالبات المتكبدة

 8,759,362 180,619 1,498,048 7,080,695 النغييرات في إحنياطيات اجز نقأاط الن ايت  

 135,812 (55,646) 23,470 167,988 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل

 (2,497,817) (792,032) (805,946) (899,839) لكاليف إكنناب واائق الن ايت

 (269,191) (75,015) (146,490) (47,686) لكاليف اإلتراف والنفنيش

 (1,530,599) - (425,718) (1,104,881) اصا يف اإلكنناب األخرل

 (19,325,380) (873,362) (6,785,890) (11,666,128) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
 

    

 18,870,137 3,009,876 2,066,279 13,793,982 صافي فائض اإلكتتاب
 

  

  

 (14,696,006)    اصا يف لشغييية نخرل غير اوزاة 

 3,508,219    إيرادات إسن ما  وإيرادات نخرل غير اوزاة

 7,682,350    من عمليات التأمين الفائض 
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 2020يو"يو  30لفنرة ال الاة نتنر المنننية في 

 لغير ادققة  

 المجموع امنيكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي

     اإليرادات

 42,846,771 12,470,815 4,803,249 25,572,707 إجمالي األقأاط المكننبة 

     نقأاط إاادة الن ايت اأندة

  607,758ل  607,758ل - - احيي -

  4,528,793ل  4,528,793ل - - اباتر –خا جي  -

ات خالل وسيو إاادة ل ايت  –خا جي  -

 احيي
  5,005,956ل  5,005,956ل - -

     نقأاط ل ايت فائض الخأا ة

  294,309ل  91,294ل  57,364ل  145,651ل احيي -

ات خالل وسيو إاادة ل ايت  -خا جي  -

 احيي
  1,628,534ل  367,220ل  516,305ل  745,009ل

 30,781,421 1,869,794 4,229,580 24,682,047 صافي األقأاط المكننبة

 8,845,988 1,143,305 6,528,353 1,174,330 النغيرات في األقأاط غير المكنأبة صافي

 39,627,409 3,013,099 10,757,933 25,856,377 المكنأبةصافي األقأاط 

 2,087,047 1,776,758 - 310,289 اموالت إاادة الن ايت

 4,003,000 2,048,555 1,482,000 472,445  سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب األخرل

 45,717,456 6,838,412 12,239,933 26,639,111 إجمالي اإليرادات
 

  

  

      لكاليف اإلكنناب

  25,975,981ل  1,844,229ل  14,515,858ل  9,615,894ل إجمالي المطالبات المدفواة 

 3,656,131 1,701,744 1,927,387 27,000 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المدفواة

  22,319,850ل  142,485ل  12,588,471ل  9,588,894ل صافي المطالبات المدفواة

 11,559,350 329,866 7,389,795 3,839,689 النغيرات في المطالبات لحت النأوية، صافي

النغيرات في المطررالبررات المنكبرردة وغير ابيغ اننررا، 

 3,999,480 193,364 827,983 2,978,133 صافي

  6,761,020ل 380,745  4,370,693ل  2,771,072ل صافي المطالبات المنكبدة

  1,482,198ل  271,323ل 1,579,100  2,789,975ل النغييرات في إحنياطيات اجز نقأاط الن ايت  

 585,298 239,289 105,249 240,760 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل

  2,880,745ل  660,931ل  935,969ل  1,283,845ل لكاليف إكنناب واائق الن ايت

  257,756ل  58,859ل  71,762ل  127,135ل لكاليف اإلتراف والنفنيش

  1,352,342ل -  903,358ل  448,984ل اصا يف اإلكنناب األخرل

  12,148,763ل  371,079ل  4,597,433ل  7,180,251ل إجمالي لكاليف اإلكنناب
 

    

 33,568,693 6,467,333 7,642,500 19,458,860 صافي فائض اإلكنناب
 

  

  

  15,701,554ل    اصا يف لشغييية نخرل غير اوزاة 

 3,107,007    إيرادات إسن ما  وإيرادات نخرل غير اوزاة
 

  
  

 20,974,146    صافي الفائض ات امييات الن ايت
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)غير  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 مدققة(

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 71,331,367 22,075,532 17,266,117 31,989,718 إجمالي األقأاط المكننبة 
     نقأاط إاادة الن ايت اأندة

 (1,416,858) (1,416,858) - - احيي -             
 (2,230,608) (2,230,608) - - ــ اباتر  خا جي -             
 (11,646,274) (11,646,274) - - ات خالل وسيو إاادة الن ايت – خا جي -      

     نقأاط ل ايت فائض الخأا ة
 (622,119) (224,164) (129,066) (268,889) احيي -             
 (3,613,392) (1,183,022) (1,161,507) (1,268,863) ات خالل وسيو إاادة الن ايت – خا جي -      

 51,802,116 5,374,606 15,975,544 30,451,966 صافي األقساط المكتتبة
 23,205,369 (454,498) 1,332,133 22,327,734 صافي -ة النغيرات في األقأاط غير المكنأب

 75,007,485 4,920,108 17,307,677 52,779,700 صافي األقساط المكتسبة
 3,049,997 3,049,997 - - اموالت إاادة الن ايت

 437,158 290,190 62,000 84,968  سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب األخرل
 78,494,640 8,260,295 17,369,677 52,864,668 إجمالي اإليرادات

     

     تكاليف اإلكتتاب

 (65,878,558) (1,243,912) (17,136,908) (47,497,738) إجمالي المطالبات المدفواة واصا يف لأوية خأائر
 5,064,545 483,271 1,328,464 3,252,810 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المدفواة

 (60,814,013) (760,641) (15,808,444) (44,244,928) صافي المطالبات المدفوعة
 3,519,401 (181,062) 1,688,770 2,011,693 صافي  – النغيرات في المطالبات لحت النأوية

 5,144,496 (117,271) (63,441) 5,325,208 يافص –النغيرات في المطالبات المنكبدة وغير ابيغ اننا 
 (52,150,116) (1,058,974) (14,183,115) (36,908,027) صافي المطالبات المتكبدة

 7,387,228 (374,472) 849,402 6,912,298 الن ايت اجزنقأاطاحنياطيات  النغيرات في
 464,612 (31,829) 23,112 473,329 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل 

 (4,905,532) (1,261,151) (1,602,766) (2,041,615) لكاليف إكنناب واائق الن ايت
 (519,122) (102,172) (258,346) (158,604) اإلتراف الفحص و لكاليف 

 (5,521,862)    - (2,361,775) (3,160,087) اصا يف اإلكنناب األخرل
 (55,244,792) (2,828,598) (17,533,488) (34,882,706) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

     

 23,249,848 5,431,697 (163,811) 17,981,962 صافي فائض اإلكتتاب

     

 (28.566.007)    غير اوزاة نخرل اصا يف لشغييية 

 6.572.328    إيرادات إسن ما  وإيرادات نخرل غير اوزاة

 1.256.169    صافي الفائض من عمليات التأمين

     

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي
     إجمالي األقساط المكتتبة

 11,024,932 218,065 71,722 10,735,145 نفراد 
 18,859,660 1,028,360 16,982,909 848,391 انشآت انناهية الصغر
 4,236,160 1,837,124 200,875 2,198,161 انشآت صغيرة 
 14,709,577 11,527,934 3,175 3,178,468 انشآت انوسطة 
 22,501,038 7,464,049 7,436 15,029,553 انشآت كبيرة

 71,331,367 22,075,532 17,266,117 31,989,718 إجمالي األقساط المكتتبة 
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لغير  2020 يو"يو 30نتنر المنننية في  الأنةلفنرة 
 ادققة 

 المجموع امنيكات وحوادث الطبي المركبات
 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي

     اإليرادات

 109,899,994 19,943,271 15,040,591 74,916,132 إجمالي األقأاط المكننبة 

     نقأاط إاادة الن ايت اأندة

  1,233,998ل  1,233,998ل - - احيي -             

  5,347,429ل  5,347,429ل - - ــ اباتر  خا جي -             

  7,530,184ل  7,530,184ل - - ات خالل وسيو إاادة الن ايت – خا جي -      

     نقأاط ل ايت فائض الخأا ة

  842,441ل  434,107ل  102,364ل  305,970ل احيي -             

  4,560,022ل  2,163,367ل  921,305ل  1,475,350ل ات خالل وسيو إاادة الن ايت – خا جي -      

 90,385,920 3,234,186 14,016,922 73,134,812 صافي األقأاط المكننبة

 6,922,051 1,123,874 17,190,294  11,392,117ل صافي -ة النغيرات في األقأاط غير المكنأب

 97,307,971 4,358,060 31,207,216 61,742,695 صافي األقأاط المكنأبة

 5,863,751 5,553,462 - 310,289 الن ايتاموالت إاادة 

 4,568,269 2,111,935 1,482,000 974,334  سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب األخرل

 107,739,991 12,023,457 32,689,216 63,027,318 إجمالي اإليرادات
     

     لكاليف اإلكنناب

  86,451,301ل  5,385,010ل  43,766,923ل  37,299,368ل خأائرإجمالي المطالبات المدفواة واصا يف لأوية 

 8,900,943 4,784,706 4,089,237 27,000 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المدفواة

  77,550,358ل  600,304ل  39,677,686ل  37,272,368ل صافي المطالبات المدفواة

 9,306,743 483,101 10,056,991  1,233,349ل صافي  – النغيرات في المطالبات لحت النأوية
 7,764,439 644,065 1,031,381 6,088,993 يافص –النغيرات في المطالبات المنكبدة وغير ابيغ اننا 

  60,479,176ل 526,862  28,589,314ل  32,416,724ل صافي المطالبات المنكبدة

  3,721,348ل  519,904ل 2,691,735  5,893,179ل الن ايت اجزنقأاطاحنياطيات  النغيرات في

 683,402 287,441 151,734 244,227 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل 

  7,454,431ل  1,453,830ل  3,167,469ل  2,833,132ل لكاليف إكنناب واائق الن ايت

  689,524ل  91,376ل  225,097ل  373,051ل اإلتراف الفحص و لكاليف 

  3,104,509ل  97,970ل  2,202,523ل  804,016ل اإلكنناب األخرلاصا يف 

  74,765,586ل  1,348,777ل  31,340,934ل  42,075,875ل إجمالي لكاليف اإلكنناب

     

 32,974,405 10,674,680 1,348,282 20,951,443 صافي فائض اإلكنناب

     

  29,850,878ل    غير اوزاة نخرل اصا يف لشغييية 

 6,671,641    إيرادات إسن ما  وإيرادات نخرل غير اوزاة

 9,795,168    صافي الفائض ات امييات الن ايت

     

 2020يو"يو  30لفنرة الأنة نتنر المنننية في 
 المجموع امنيكات وحوادث الطبي المركبات
 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي

     المكننبةإجمالي األقأاط 
 43,240,279 210,269 - 43,030,010 نفراد 

 18,440,617 856,059 14,886,068 2,698,490 انشآت انناهية الصغر
 6,590,708 2,998,362 115,738 3,476,608 انشآت صغيرة 
 8,748,831 4,927,578 36,771 3,784,482 انشآت انوسطة 
 32,879,559 10,951,003 2,014 21,926,542 انشآت كبيرة

 109,899,994 19,943,271 15,040,591 74,916,132 إجمالي األقأاط المكننبة 
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 )غير مدققة( 2021 يونيو 30كما في 

 ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

مجموع عمليات 

 التأمين

 سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     الموجودات

 14,901,403 14,901,403 - - حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة
 32,705,898 24,223,790 662,190 7,819,918 لحت النأويةحصة اييدي الن ايت ات المطالبات 
 5,889,786 3,372,705 362,380 2,154,701 وغير ُابيَّغ اننا المنكبدةحصة اييدي الن ايت ات المطالبات 

 4,974,393 1,845,585 1,458,267 1,670,541 إكنناب واائق ل ايت انجيةلكاليف 
 3,279,604 1,407,186 560,000 1,312,418 فائض خأا ة نقأاط الن ايت المنجية 

 61,751,084 45,750,669 3,042,837 12,957,578 مجموع الموجودات القطاعية

     

 425.189.539    الموزاةالموجودات غير 

 486.940.623    مجموع موجودات عمليات التأمين

     

     المطلوبات
 68,422,775 20,668,140 30,555,016 17,199,619 غير اكنأبةل ايت  نقأاط 
 1,712,126 1,712,126 - - إاادة ل ايت غير اكنأبة تاموال
 117,061,987 33,503,909 7,234,260 76,323,818 لحت النأويةاطالبات 

 33,915,137 5,557,767 3,509,993 24,847,377 لم ينم اإلبالغ اننا اطالبات انكبدة 
 16,366,108 779,943 8,880,939 6,705,226 إحنياطي اجز نقأاط الن ايت  

 5,337,659 1,336,945 246,889 3,753,825 نخرل فنيةإحنياطيات 

 242,815,792 63,558,830 50,427,097 128,829,865 مجموع المطلوبات القطاعية
     

 244.124.831    المطيوبات غير الموزاة

 486.940.623    مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 

 لادققة  2020ديأمبر  31كما في 

 اجموع امييات الن ايت امنيكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي لاير سيودي

     الموجودات
 15,250,132 15,250,132 - - حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة

 34,868,873 23,818,159 809,986 10,240,728 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات لحت النأوية

 5,794,590 3,225,556 94,739 2,474,295 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المنكبدة وغير ُابيَّغ اننا

 3,733,851 725,044 1,577,695 1,431,112 لكاليف إكنناب واائق ل ايت انجية

 59,647,446 43,018,891 2,482,420 14,146,135 اجموع الموجودات القطااية

     

 481.127.433    الموجودات غير الموزاة

 540.774.879    اجموع اوجودات امييات الن ايت

     

     المطيوبات
 91,976,873 20,562,371 18,531,752 52,882,750 نقأاط غير اكنأبة

 1,606,945 1,606,945 - - اموالت إاادة ل ايت غير اكنأبة

 122,744,363 32,917,216 9,070,826 80,756,321 اطالبات لحت النأوية

 38,964,437 25,487,138 3,178,910 10,298,389 غير ابيغ اننااطالبات انكبدة 

 23.753.336 405,469 9,730,343 13,617,524 إحنياطي اجز األقأاط

 5,802,271 1,305,116 270,001 4,227,154 إحنياطيات فنية نخرل

 284,848,225 82,284,255 40,781,832 161,782,138 اجموع المطيوبات القطااية

     

 255.926.654    المطيوبات غير الموزاة

 540.774.879    اجموع اطيوبات امييات الن ايت
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 معلومات تكميلية -19
 (مدققة)غير  2021 يونيو 30كما في  

 المجموع امييات المأاهميت امايات الن ايت األولية الموجزةقائمة المركز المالي 

    الموجودات
 115,351,877 31,997,364 83,354,513 النقد واا في حكمه
 246,736,953 50,517,350 196,219,603 ودائع ألجل

 47,396,940 - 47,396,940 صافي بالنقأاط وذام اييدي الن ايت المدينة، 
 14,901,403 - 14,901,403 حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة
 32,705,898 - 32,705,898 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات لحت النأوية

 5,889,786 - 5,889,786 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المنكبدة وغير ُابيَّغ اننا
 4,974,393 - 4,974,393 لكاليف إكنناب واائق ل ايت انجية
 3,279,604 - 3,279,604 نقأاط فائض خأا ة انجية

 266,192,435 206,141,101 60,051,334 إسن ما ات
 161,785,845 161,785,845 - امييات الن ايتالمأنحق ات 

 33,859,434 2,520,950 31,338,484 اصا يف ادفواة اقدااً واوجودات نخرل
 3,732,048 - 3,732,048 حق اسنخدام الموجودات 

 3,096,618 - 3,096,618 صافيبال،  واوجودات غير ايموسة امنيكات وايدات
 483,209 483,209 - إسن ما  في تركات زايية

 30,000,000 30,000,000 - وديية "ظااية
 2,353,079 2,353,079  اوائد إسن ما  الوديية النظااية

 972,739,522 485,798,898 486,940,624 اجموع الموجودات

    المطيوبات
 30,333,792 - 30,333,792 ذام حاايي الواائق والوام الدائنة
 13,335,281 - 13,335,281 ن صدة اييدي الن ايت الدائنة

 21,808,285 3,052,366 18,755,919 المصا يف المأنحقة والمطيوبات األخرل
 3,648,686 - 3,648,686 اطيوبات اقود الن جير
 68,422,775 - 68,422,775 نقأاط غير اكنأبة

 1,712,126 - 1,712,126 اموالت إاادة ل ايت غير اكنأبة
 117,061,987 - 117,061,987 اطالبات لحت النأوية

 33,915,137 - 33,915,137 اطالبات انكبدة وغير ابيغ اننا
 16,366,108 - 16,366,108 إحنياطي اجز األقأاط
 5,337,659 - 5,337,659 إحنياطيات فنية نخرل

 161,785,845 - 161,785,845 المأنحق الى اميات المأاهميت
 13,579,958 - 13,579,958 اكاف ة "ناية الخداة ليموظفيت

 27,155,178 27,155,178 - المأنحقة الزكاة
 2,353,079 2,353,079 - اوائد إسن ما  الوديية النظااية

 516,815,896 32,560,623 484,255,273 اجموع المطيوبات

    فائض امييات الن ايت
 1,840,481 - 1,840,481 الفائض المنراكم
 3,562,902 - 3,562,902 اليادلة ايى اإلسن ما ات المناحة ليبيعإحنياطي القيمة 

 (2,718,032) - (2,718,032) الخأا ة اإلكنوا ية المنراكمة ايى اكاف ة "ناية الخداة

 519,501,247 32,560,623 486,940,624 اجموع المطيوبات وفائض امييات الن ايت
 

    حقوق المأاهميت
 300,000,000 300,000,000 -  نس المال

 50,721,307 50,721,307 - احنياطي "ظااي
 78,183,947 78,183,947 - ن باح ابقاة 

 24,079,815 24,079,815 - احنياطي القيمة اليادلة ايى اإلسن ما ات المناحة ليبيع
       253,206 253,206 - لأويات فروق لرجمة امالت اجنبية

 453.238.276 453.238.276 - اجموع حقوق المأاهميت

 972,739,522 485,798,899 486,940,623 اجموع المطيوبات وحقوق المأاهميت
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 لادققة  2020ديأمبر  31كما في  

 المجموع امييات المأاهميت امايات الن ايت قائمة المركز المالي 

    الموجودات
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد واا في حكمه
 288,808,058 14,505,930 274,302,128 ودائع ألجل

 36,267,297 - 36,267,297 صافي بالنقأاط وذام اييدي الن ايت المدينة، 
 15,250,132 - 15,250,132 حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة
 34,868,873 - 34,868,873 النأويةحصة اييدي الن ايت ات المطالبات لحت 

 5,794,590 - 5,794,590 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المنكبدة وغير ُابيَّغ اننا
 3,733,851 - 3,733,851 لكاليف إكنناب واائق ل ايت انجية

 252,441,453 199,708,514 52,732,939 إسن ما ات
 185,048,574 185,048,574 - المأنحق ات امييات الن ايت

 25,015,836 2,219,964 22,795,872 اصا يف ادفواة اقدااً واوجودات نخرل
 4,569,427 - 4,569,427 حق اسنخدام الموجودات 

 3,717,353 - 3,717,353 صافيبال،  واوجودات غير ايموسة امنيكات وايدات
 700,618 700,618 - إسن ما  في تركات زايية

 30,000,000 30,000,000 - وديية "ظااية
 1,838,010 1,838,010 - اوائد إسن ما  الوديية النظااية

 1,019,946,005  479,171,126 540,774,879 اجموع الموجودات

    المطيوبات
 26,879,684 - 26,879,684 ذام حاايي الواائق والوام الدائنة
 12,557,417 - 12,557,417 ن صدة اييدي الن ايت الدائنة

 14,704,394 2,666,451 12,037,943 المصا يف المأنحقة والمطيوبات األخرل
 4,471,572 - 4,471,572 اطيوبات اقود الن جير
 91,976,873 - 91,976,873 نقأاط غير اكنأبة

 1,606,945 - 1,606,945 اموالت إاادة ل ايت غير اكنأبة
 122,744,363 - 122,744,363 اطالبات لحت النأوية

 38,964,437 - 38,964,437 اطالبات انكبدة وغير ابيغ اننا
 23,753,336 - 23,753,336 إحنياطي اجز األقأاط
 5,802,271 - 5,802,271 إحنياطيات فنية نخرل

 185,048,574 - 185,048,574 المأنحق الى اميات المأاهميت
 16,012,358 - 16,012,358 اكاف ة "ناية الخداة ليموظفيت

 30.147.838 30.147.838 - المأنحقة الزكاة
 1,838,010 1,838,010 - اوائد إسن ما  الوديية النظااية

 576.508.072 34.652.299 541,855,773 اجموع المطيوبات

    فائض امييات الن ايت
 1.714.863 - 1.714.863 الفائض المنراكم

 (77,725) - (77,725) ليبيع إحنياطي القيمة اليادلة ايى اإلسن ما ات المناحة
 (2,718,032) - (2,718,032) الخأا ة اإلكنوا ية المنراكمة ايى اكاف ة "ناية الخداة

 575.427.178 34.652.299 540.774.879 اجموع المطيوبات وفائض امييات الن ايت

    
    حقوق المأاهميت
 300,000,000 300,000,000 -  نس المال

 50.721.307 50.721.307 - احنياطي "ظااي
 79.817.669 79.817.669 - ن باح ابقاة 

 13,771,122 13,771,122 - احنياطي ن باح القيمة اليادلة ايى اإلسن ما ات المناحة ليبيع
 208.729 208.729 - لأويات فروق لرجمة امالت اجنبية

 444.518.827 444.518.827 - اجموع حقوق المأاهميت

 1.019.946.005 479,171,126 540.774.879 المطيوبات وحقوق المأاهميتاجموع 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 قائمة الدخل األولية الموجزة

 )غير مدققة(

 

 2020يو"يو  30لفنرة ال الاة نتنر المنننية في  2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عمايات التأمين

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 امايات الن ايت

 لاير سيودي

 امييات المأاهميت

 لاير سيودي

 المجموع

 لاير سيودي

       اإليرادات

 42,846,771 - 42,846,771 35,525,240 - 35,525,240 إجمالي األقأاط المكننبة 

  10,142,507ل -  10,142,507ل (12,531,193) - (12,531,193) نقأو إاادة الن ايت اأندة

  1,922,843ل -  1,922,843ل (1,921,042) - (1,921,042) نقأاط ل ايت فائض الخأا ة

 30,781,421 - 30,781,421 21,073,005 - 21,073,005 صافي األقساط المكتتبة

 8,845,988 - 8,845,988 15,894,827 - 15,894,827 النغيرات في األقأاط غير المكنأبة، صافي

 39,627,409 - 39,627,409 36,967,832 - 36,967,832 صافي األقساط المكتسبة

 2,087,047 - 2,087,047 1,206,155 - 1,206,155 اموالت إاادة الن ايت

 سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب 

 4,003,000 - 4,003,000 21,530 - 21,530 األخرل

 45,717,456 - 45,717,456 38,195,517 - 38,195,517 اإليراداتإجمالي 

       

       تكاليف اإلكتتاب

  25,975,981ل -  25,975,981ل (28,682,096) - (28,682,096) إجمالي المطالبات المدفواة 

حصة اييدي الن ايت ات المطالبات 

 3,656,131 - 3,656,131 1,164,798 - 1,164,798 المدفواة

  22,319,850ل -  22,319,850ل (27,517,298) - (27,517,298) صافي المطالبات المدفوعة

النغيرات في المطالبات لحت النأوية، 

 11,559,350 - 11,559,350 368,285 - 368,285 صافي

النغيرات في المطالبات المنكبدة وغير ابيغ 

 3,999,480 - 3,999,480 3,226,066 - 3,226,066 اننا، صافي

  6,761,020ل -  6,761,020ل (23,922,947) - (23,922,947) صافي المطالبات المتكبدة

  1,482,198ل -  1,482,198ل 8,759,362 - 8,759,362 النغير في إحنياطي اجز األقأاط

 585,298 - 585,298 135,812 - 135,812 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل

  2,880,745ل -  2,880,745ل (2,497,817) - (2,497,817) لكاليف إكنناب واائق الن ايت

  257,756ل -  257,756ل (269,191) - (269,191) لكاليف اإلتراف والنفنيش

  1,352,342ل -  1,352,342ل (1,530,599) - (1,530,599) اصا يف اإلكنناب األخرل

  12,148,763ل -  12,148,763ل (19,325,380) - (19,325,380) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

       

 33,568,693 - 33,568,693 18,870,137 - 18,870,137 صافي فائض اإلكتتاب

       

       أخرى )المصاريف( اإليرادات التشغيلية

  1,815,905ل -  1,815,905ل (1,025,164) - (1,025,164) اخصص الديون المشكوك في لحصيينا

  14,380,739ل  495,090ل  13,885,649ل (14,472,682) (801,840) (13.670.842) اصا يف امواية وإدا ية

 3,389,310 1,229,757 2,159,553  2,745,491  1,308,537 1.436.954 دخل اموالت ات ودائع ألجل وإسن ما ات

 862,010 738,573 123,437 2,791,252 2,139,038 652.214 دخل لوزييات ن باح

 616,511 - 616,511 1,327,179 (61,583) 1.388.762 ن باح / لخأائر  احققة ات إسن ما ات

 - - - - - - ا"خفاض قيمة االسن ما ات المناحة ليبيع

  319,358ل  319,358ل - (128,248) (128,248) - حصة الخأا ة ات الشركة الزايية

 207,507 1 207,506 289 (30,000) 30.289 إيرادات نخرل

تشغيلية يرادات ا /)مصاريف( إجمالي

  11,440,664ل 1,153,883  12,594,547ل (8,761,883) 2,425,904 (11,187,787) أخرى

       

 قبل توزيع الفائض إجمالي الفائض للفترة

 22,128,029 1,153,883 20,974,146  10,108,254 2,425,904  7,682,350 والزكاة

       

 - 18,876,731  18,876,731ل - 6,914,115 (6,914,115) الفائض المحول إلى عمليات المساهمين

 22,128,029 20,030,614 2,097,415 10,108,254 9,340,019 235,,768 الدخل قبل الزكاة 

  3,010,751ل  3,010,751ل - (3,205,758) (3,205,758) - الزكاة 

 19,117,278 17,019,863 2,097,415 6,902,496 6,134,261 235,,768 بعد الزكاة الدخلصافي 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 قائمة الدخل األولية الموجزة 

 )غير مدققة(       
 2020يو"يو  30لفنرة الأنة نتنر المنننية في  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 التأمينعمايات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 الن ايت امييات

 لاير سيودي

امييات 

 المأاهميت

 لاير سيودي

 المجموع

 لاير سيودي

       اإليرادات

 109,899,994 - 109,899,994 71,331,367 - 71,331,367 إجمالي األقأاط المكننبة 

  14,111,611ل -  14,111,611ل (15,293,740) - (15,293,740) اأندةنقأو إاادة الن ايت 

  5,402,463ل -  5,402,463ل (4,235,511) - (4,235,511) نقأاط ل ايت فائض الخأا ة

 90,385,920 - 90,385,920 51,802,116 - 51,802,116 صافي األقساط المكتتبة

 6,922,051 - 6,922,051 23,205,369 - 23,205,369 افيص -النغيرات في األقأاط غير المكنأبة 

 97,307,971 - 97,307,971 75,007,485 - 75,007,485 صافي األقساط المكتسبة

 5,863,751 - 5,863,751 3,049,997 - 3,049,997 اموالت إاادة الن ايت

 سوم واائق الناايت وإيرادات اإلكنناب 

 4,568,269 - 4,568,269 437,158 - 437,158 األخرل

 107,739,991 - 107,739,991 78,494,640 - 78,494,640 إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف اإلكتتاب

  86,451,301ل -  86,451,301ل (65,878,558) - (65,878,558) إجمالي المطالبات المدفواة 

 8,900,943 - 8,900,943 5,064,545 - 5,064,545 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المدفواة

  77,550,358ل -  77,550,358ل (60,814,013) - (60,814,013) صافي المطالبات المدفوعة

 9,306,743 - 9,306,743 3,519,401 - 3,519,401 صافي-النغيرات في المطالبات لحت النأوية 

النغيرات في المطالبات المنكبدة وغير ابيغ 

 7,764,439 - 7,764,439 5,144,496 - 5,144,496 صافي –اننا 

  60,479,176ل -  60,479,176ل (52,150,116) - (52,150,116) صافي المطالبات المتكبدة

النغيرات في احنياطي اجز نقأاط 

  3,721,348ل -  3,721,348ل 7,387,228 - 7,387,228 الن ايت 

 683,402 - 683,402 464,612 - 464,612 النغيرات في اإلحنياطيات الفنية األخرل

  7,454,431ل -  7,454,431ل (4,905,532) - (4,905,532) لكاليف إكنناب واائق الن ايت

  689,524ل -  689,524ل (519,122) - (519,122) لكاليف اإلتراف والنفنيش

  3,104,509ل -  3,104,509ل (5,521,862) - (5,521,862) اصا يف اإلكنناب األخرل

  74,765,586ل -  74,765,586ل (55,244,792) - (55,244,792) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
       

 32,974,405 - 32,974,405 23,249,848 - 23,249,848 صافي فائض اإلكتتاب

       

       خرىاألاإليرادات التشغيلية  /)المصاريف(

الديون المشكوك في اكس   /اخصصل

  1,603,932ل -  1,603,932ل 389,228 - 389,228 لحصيينا

  29,384,203ل  1,137,257ل  28,246,946ل (30,580,294) (1,625,059) (28,955,235) اصا يف امواية وإدا ية

 7,185,003 2,457,252 4,727,751 4,879,448 2,490,702 2,388,746 دخل اموالت ات ودائع ألجل وإسن ما ات

 3,460,384 2,865,894 594,490 4,638,248 3,785,575 852,673 لوزييات ن باحدخل 

 793,689 19,040 774,649 3,109,182 (128,293) 3,237,475 ن باح احققة ات إسن ما ات

  7,126,797ل  5,531,398ل  1,595,399ل (1,218,783) (1,218,783) - ا"خفاض قيمة االسن ما ات المناحة ليبيع

 121,873 121,873 - (217,409) (217,409) - ات تركة زايية  الخأا ةل الرب / حصة

 1,716,485  453,665ل 2,170,150 12,720 (80,714) 93,434 إيرادات نخرل

اإليرادات التشغيلية  /)المصاريف( إجمالي

  24,837,498ل  1,658,261ل  23,179,237ل (18,987,660) 3,006,019 (21,993,679) أخرى

       

 8,136,907  1,658,261ل 9,795,168 4,262,188 3,006,019 1,256,169 دخل قبل توزيع الفائض والزكاةإجمالي ال

       

 - 8,815,651  8,815,651ل - 1,130,552 (1,130,552) الفائض المحول إلى عمليات المساهمين

 8,136,907 7,157,390 979,517 4,262,188 4,136,571 125,617 الدخل قبل الزكاة 

  5,452,419ل  5,452,419ل - (5,770,293) (5,770,293) - الزكاة 

 2,684,488 1,704,971 979,517 1,508,105 (1,633,722) 125,617 بعد الزكاة صافي الدخل
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 

قائمة الدخل الشامل األولية 

 مدققة(الموجزة )غير 

 ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث

 2021يونيو  30

 

 

 نتنر المنننية في  ال الاةلفنرة 

  2020يو"يو  30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 الن ايت امييات

 لاير سيودي

امييات 

 المأاهميت

 لاير سيودي

 المجموع

 لاير سيودي

        

 19,117,278 17,019,863 2,097,415  6,902,496 6,134,261 768,235 صافي دخل الفترة

        

الدخل / )الخسارة( الشامل 

   اآلخرى

  

  

 

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها 

في قائمة الدخل في الفترات 

   الالحقة

  

  

 

        اإلسن ما ات المناحة ليبيع:

المبالغ المحولة إلى قائمة  صافي -

  616,511ل -  616,511ل  (1,327,179) 61,583 (1,388,762) الدخل

 8,036,527 6,712,946 1,323,581  9.865.303 6.135.945 3,729,358 صافي النغير في القيمة اليادلة -

 - - -  28.239 28.239 - لرجمة امالت اجنبيةالنغير في  -

 2,340,596 6.225.767 8.566.363  707,070 6,712,946 7,420,016 

الشامل  /)الخسارة( مجموع الدخل

 15.468.859 12.360.028 3,108,831 للفترة

 

 2,804,485 23,732,809 26,537,294 

 

 
 

قائمة الدخل الشامل األولية 

 الموجزة )غير مدققة(

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2021يونيو  30

 لفنرة الأنة نتنر المنننية في  

 2020يو"يو  30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 الن ايت امييات

 لاير سيودي

امييات 

 المأاهميت

 لاير سيودي

 المجموع

 لاير سيودي

        

 2,684,488 1,704,971 979,517  (1,508,105) (1,633,722) 125,617 صافي دخل الفترة

        

        الشامل اآلخرىالدخل  /)الخسارة(

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها 

في قائمة الدخل في الفترات 

   الالحقة

  

  

 

        اإلسن ما ات المناحة ليبيع:

صافي المبالغ المحولة إلى قائمة  -

  793,689ل  19,040ل  774,649ل  (3,109,182) 128,293 (3,237,475) الدخل

  8,111,023ل  8,547,837ل 436,814  17,058,502 10,180,400 6,878,102 صافي النغير في القيمة اليادلة -

 - - -  44.477 44.477 - لرجمة امالت اجنبيةالنغير في  -

  8,904,712ل  8,566,877ل  337,835ل  13,993,797 10,353,170 3,640,627 

الشامل  / )الخسارة(لدخلا مجموع

 12,485,692 8,719,448 3,766,244 للفترة

 

  6,220,224ل  6,861,906ل 641,682 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 )غير مدققة( 2021 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات 
    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 

 4,262,188 4,136,571 125,617 دخل الفنرة قبل الزكاة 
    ليديالت ايى البنود غير النقدية:
 - (1,130,552) 1,130,552 فائض انأوب إلى المأاهميت

 724,980 - 724.980 اسننالك امنيكات وايدات  
 2,695 - 2,695 خأا ة إسنبياد امنيكات وايدات
 (389,228) - (389,228) اخصص الديون المشكوك فينا

 837,379 - 837,379 إسننالك حق االسنخدام  
 60,635 - 60,635 اصا يف الفوائد ايى النزااات اإليجا 

 217,409 217,409 - حصة خأائر الشركة الزايية
 315,154 - 315,154 اكاف ة "ناية الخداة ليموظفيت ليويض

 (3,109,182) 128,293 (3,237,475) ن باح احققة ات إسن ما ات
 1,218,783 1,218,783 - ا"خفاض قيمة االسن ما ات المناحة ليبيع

    
    النغيرات في الموجودات والمطيوبات النشغييية

 (10,740,415) - (10,740,415) نقأاط وذام اييدي الن ايت المدينة 

 348,729 - 348,729 حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة

 2,162,975 - 2,162,975 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات لحت النأوية

 (95,196) - (95,196) حصة اييدي الن ايت ات المطالبات المنكبدة وغير ُابيَّغ اننا

 (1,240,542) - (1,240,542) ل ايت انجيةلكاليف إكنناب واائق 

 (3,279,604) - (3,279,604) نقأاط ل ايت فائض الخأا ة المنجية

 (8,843,598) (300,986) (8,542,612) اصا يف ادفواة اقدااً واوجودات نخرل

 3,454,108 - 3,454,108 ذام حاايي الواائق والوام الدائنة

 777,864 - 777,864 ن صدة اييدي الن ايت الدائنة 

 7,103,891 385,915 6,717,976 المصا يف المأنحقة والمطيوبات األخرل

 (23,554,098) - (23,554,098) نقأاط ل ايت غير اكنأبة

 105,181 - 105,181 اموالت إاادة ل ايت غير اكنأبة

 (5,682,376) - (5,682,376) اطالبات لحت النأوية

 (5,049,300) - (5,049,300) اننا اطالبات انكبدة وغير ابيغ

 (7,387,228) - (7,387,228) احنياطي اجز نقأاط الن ايت  

 (464,612) - (464,612) إحنياطيات فنية نخرل

 (52,898,841) 4,655,433 (48,243,408) 
    

 (2,747,554) - (2,747,554) اكاف ة "ناية الخداة المدفواة
 (8,762,953) (8,762,953) - زكاة ادفواة 

 (59,753,915) (4,107,520) (55,646,395) المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد
    

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 
 42,071,105 (36,011,420) 78,082,525 إيافات / إسنبيادات في الودائع ألجل

 46.679.057 (7,496,793) (39,182,264) إيافات في اإلسن ما ات

 48.812.269 10,070,300 38,741,969 انحصالت ات إسن ما ات اناحة ليبيع

 (222,494) - (222,494) والموجودات غير الميموسة يافات في الممنيكات والميداتإ

 115,557 - 115,557 والموجودات الغير ايموسة إسنبيادات في الممنيكات والميدات انحصالت ات 

 44,097,380 (33,437,913) 77,535,293 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (883,521) - (883,521) اطيوبات اقود الن جير
 - 24,393,281 (24,393,281) المأنحق ليمييات المأاهميت

 (883,521) 24,393,281 (25.276.802) األنشطة التمويليةصافي النقد الناتج من/)المستخدم في( 
 (16,540,056) (13,152,152) (3,387,904) صافي النغير في النقد واا في حكمه 
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد واا في حكمه في بداية الفنرة

 115,351,877 31,997,364 83,354,513 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 المعامالت غير النقدية:
   

 13,949,320 10,308,693 3,640,627 النغير في القيمة اليادلة لإلسن ما ات المناحة ليبيع
 44,477 44,477 - ليديالت لرجمة اليمية األجنبية 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 

 لغير ادققة  2020 يو"يو  30لفنرة الأنة نتنر المنننية في  قائمة الندفقات النقدية األولية الموجزة 
 المجموع امييات المأاهميت الن ايت امييات 

    الندفق النقدي النالج ات األ"شطة النشغييية 
 8,136,907 7,157,390 979,517 دخل الفنرة قبل الزكاة 

    ليديالت ايى البنود غير النقدية:
 - (8,815,651) 8,815,651 المأاهميتفائض انأوب إلى 

 818,284 - 818,284 اسننالك امنيكات وايدات  
 36,250 - 36,250 خأا ة إسنبياد امنيكات وايدات
 1,603,932 - 1,603,932 اخصص الديون المشكوك فينا

 811,849 - 811,849 إسننالك حق االسنخدام  
 100,458 - 100,458 اصا يف الفوائد ايى النزااات اإليجا 

 (121,873) (121,873) - حصة خأائر الشركة الزايية
 1,007,567 - 1,007,567 اكاف ة "ناية الخداة ليموظفيت ليويض

 (793,689) (19,040) (774,649) ن باح احققة ات إسن ما ات
 7,126,797 5,531,398 1,595,399 ا"خفاض قيمة االسن ما ات المناحة ليبيع

    
    النغيرات في الموجودات والمطيوبات النشغييية

 (308,818) - (308,818) نقأاط وذام اييدي الن ايت المدينة 

 3,835,157 - 3,835,157 حصة اييدي الن ايت ات األقأاط غير المكنأبة

 11,947,788 - 11,947,788 حصة اييدي الن ايت ات المطالبات لحت النأوية

 1,579,121 - 1,579,121 ات المطالبات المنكبدة وغير ُابيَّغ انناحصة اييدي الن ايت 

 301,203 - 301,203 لكاليف إكنناب واائق ل ايت انجية

 (3,815,796) - (3,815,796) نقأاط ل ايت فائض الخأا ة المنجية

 1,463,045 203,843 1,259,202 اصا يف ادفواة اقدااً واوجودات نخرل

 1,001,029 - 1,001,029 والوام الدائنةذام حاايي الواائق 

 (3,236,658) - (3,236,658) ن صدة اييدي الن ايت الدائنة 
 (8,816,403)  1,605,304ل (7,211,099) المصا يف المأنحقة والمطيوبات األخرل

 (10,757,208) - (10,757,208) نقأاط ل ايت غير اكنأبة
 (121,368) - (121,368) اموالت إاادة ل ايت غير اكنأبة

 (21,254,531) - (21,254,531) اطالبات لحت النأوية

 (9,343,560) - (9,343,560) اطالبات انكبدة وغير ابيغ اننا

 3,721,348 - 3,721,348 احنياطي اجز نقأاط الن ايت  

 (683,402) - (683,402) إحنياطيات فنية نخرل

  15.762.571ل 2,330,763  18.093.334ل 
    

  71,134ل -  71,134ل اكاف ة "ناية الخداة المدفواة
  13,206,496ل  13,206,496ل - زكاة ادفواة 
  29.040.201ل  10,875,733ل  18.164.468ل المأنخدم في األ"شطة النشغييية صافي النقد

    
    األ"شطة االسن ما يةالندفق النقدي النالج ات 

 87,054,366 (146,647) 87,201,013 إسنبيادات في الودائع ألجلإيافات / 

 (35,696,780) (11,250,300) (24,446,480) إيافات في اإلسن ما ات

 16,781,846 11,488,653 5,293,193 انحصالت ات إسن ما ات اناحة ليبيع

 (1,142,608) - (1,142,608) والموجودات غير الميموسة إيافات في الممنيكات والميدات

 4,150 - 4,150 والموجودات الغير ايموسة إسنبيادات في الممنيكات والميدات انحصالت ات 

 67,000,974 91,706 66,909,268 صافي النقد النالج ات األ"شطة االسن ما ية 
    

    الندفقات النقدية ات األ"شطة النموييية
 (883,522) - (883,522) اطيوبات اقود الن جير

 -  4,195,776ل 4,195,776 المأنحق ليمييات المأاهميت
 (883,522)  4,195,776ل 3.312.254 صافي النقد النالج ات/لالمأنخدم في  األ"شطة النموييية

    
 37,077,251  14,979,803ل 52,057,054 صافي النغير في النقد واا في حكمه 
 125,460,738 54,491,877 70,968,861 النقد واا في حكمه في بداية الفنرة
 النقد واا في حكمه في "ناية الفنرة

123,025,915 39,512,074 162,537,989 

    الميااالت غير النقدية:
  8,904,712ل  8,566,877ل  337,835ل النغير في القيمة اليادلة لإلسن ما ات المناحة ليبيع
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 أرقام المقارنة -20

يرض النصرررنيف ايى ال ةإال ن"ه ال يوجد ل اير إلااد .ماترررى اع ارض الأرررنة الحاليةنن قام الأرررنة الأرررابقة لينايد لبويب بيض 

 .الموجزةاألولية الكيي ليقوائم المالية 

 

 احداث الحقة -21

 م2020اايو  8لشالمرسومش  بنا ي   189، نصد ت انسأة النقد اليربي الأيودي ارسوم  قم 19-جائحة كوفيدل اسنجابة

لجميع تركات الن ايت في المميكة اليربية الأيودية. ات بيت األاو  األخرل المنييقة بقطاع الن ايت، يوجه المرسوم جميع تركات 

الن ايت لنمديد فنرة صالحية جميع واائق الن ايت ايى الأيا ات القائمة ليبيع بالنجزئة لمدة تنريت باإليافة إلى لوفير لغطية 

جميع واائق سيا ات النجزئة الجديدة المكنوبة في غضون تنر واحد ات هوا المرسوم والأماح لشركات إيافية لمدة تنريت ل

لرل اإلدا ة ان انطيبات المرسوم اليمكت لأويننا لولا األقأاط. بأدادالن ايت بيدم إلغاء الوايقة في حالة ادم قيام المنات اييه 

 .لننوافق اع ذلاالموجزة  األوليةالمالية  القوائمنم ليديل ي لم

 

 ةالموجزاألولية إعتماد القوائم المالية   -22

 . هـ1443 احرم 5 الموافق م2021 نغأطس 14 الموجزة بنا ي األولية إانمد اجيس اإلدا ة القوائم المالية 


