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 معلومات الشركة -1
 

سجل المجاري  لأمينيا المواو يبرول شركة  سوودية بال سوودية نسجأة في الممأكة الوربية ال شركةا ، ني شركة نسانمة   اال

وعنوان المكمب المسجل لأشركة نو  . 2010يناير  26 المواف   نـررررر1431 صفر 10ماريخ ب ، والصادر1010280606رقم 

الشررررركة نو نزاولة أعمال المينيا المواو ي واأل شررررءة  وندف .الممأكة الوربية السرررروودية .11553الرياه  51855 .ب.ي

ركة في ووم إدرال الش .نيا الواممال الرئيسية فياا جميع فئات الميووشمل خءوط األع .في الممأكة الوربية السوودية ذات الصأة

 .2010فبراير  15بماريخ  ودوال  سوق األسام السوودي 
 

ع لأمرسرروم المأكي رقم ووم ورخيص الشررركة لممارس أعمال المينيا  في الممأكة الوربية السرروودية بموجب المباديء المواو ية وفقا

 27الم رخ في  313وحسب قرار نجأس الوزراء رقم  . 2008اكموبر  29نـررررررر  المواف  1429شوال  28/م الم رخ في 72

  أصدرت وزارة 2009ر ديسمب 27نـرررررر  المواف  1431نحرم  10وبماريخ  . 2008أكموبر  28نـرررررر  المواف  1429شوال 

  .ويسيس الشركة يوأاالمجارة والصناعة قرار 
 

ية  ، أصرردرت ن سررسررة النقد الوربي السرروودي الموافقة الرسررم2010نايو  29نـرررررررر  المواف  1431جماد  الثا ي  15 بماريخ

  . لأشركة لمزاولة أعمال المينيا
 

الحصول عأى ورخيص نا ن سسة النقد  بود وذلك  2010يوليو  1 بماريخ الماصة باا المينيا عمأياتبدأت الشركة بمزاولة و

 .إسمكمال الموافقة عأى المنمجات واتجرءات ذات الوالقة لأبدء بمزاولة عمأيات المينيا وذلك بود الوربي السوودي 
 

ية إلى المسررانميا الممبق ٪90لـرررررررر امينيا إلى حمأة وثائ  المينيا و نا صررافي فائض عمأيات ال ٪10يجب عأى الشررركة ووزيع 

ا عمأيات يمم وحويل الوجز الناوج ع .بالشررركة وفقا لنظام المينيا والئحمه المنفيذية الصررادرة عا ن سررسررة النقد الوربي السرروودي

 .المينيا إلى عمأيات المسانميا بالكانل
 

 أسس اإلعداد -2
 

 أسس العرض )أ(
 

 
ع لمويار المحاسرربة الدولي رقم  2021نارس  31 بماريخالمنماية  أشررار لثالثةا لفمرةالموجزة  األولية المالية القوائموم إعداد   34وفقا

سوودية  والموممد ااألوليةاالمقارير المالية  سوودية في الممأكة الوربية ال والموايير واتصدارات األخر  الصادرة نا قبل الايئة ال

 .لأمحاسبيا
   

بموجب أسرررررراس اتسررررررممرارية وأسرررررراس المكأفة الماريمية نا عدا القياس بالقيمة الوادلة الموجزة األولية المالية  القوائموم إعداد ا

ع لءريقة حقوق المأكية الإلسررررمثمارات المماحة لأبيعا واتسررررمثمار في الشررررركات الزنيأة نافع  ااية ونزايا ون المي وحمسررررب وفقا

 .المدنة لأموظفيا بالقيمة الحالية 
 

لموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشررانل والمدفقات النقدية لومأيات المينيا وعمأيات المسررانميا ا األولية قائمة المركز المالي

المباديء اترشرررادية الصرررادرة نا قبل الأوائح بممءأبات  كموأونات نالية وكميأية وأمزموم وقديماا  19الموروضرررة في اتيضررراح 

المنفيذية  وومءأب الأوائح .بموجب الموايير الدولية لأمقارير المالية وغير نءأوبة  فيذية لم سررررررسررررررة النقد الوربي السرررررروودينالم

ومأيات المينيا وعمأيات لمصررراريف اتيرادات وال فصرررل واضرررح لأموجودات والمءأوبات و لم سرررسرررة النقد الوربي السررروودي

قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشررررررانل والمدفقات النقدية وبناءاع عأى ذلك فإن  .المسررررررانميا

لومأيات المينيا وعمأيات المسررررررانميا والمشررررررار إلياا أعالق ووكس فقو الموجودات والمءأوبات واتيرادات  والمصرررررراريف 

  .لأومأيات المونية والمكاسب أو المسائر الشانأة 
 

نع اتلمزام بالموايير الدولية لأمقارير المالية يمم دنج أرصرردة ونوانالت عمأيات  عأى نسررمو  الشررركة المالية ائمالقوعند إعداد 

ويمم إسمبواد األرصدة المدرجة ضما الومأيات والموانالت واألرباح أو  .المينيا وووحيدنا نع وأك الماصة بومأيات المسانميا

والسياسات المحاسبية الممبوة لومأيات المينيا وعمأيات المسانميا وكون  .نل خالل الدنجبالكا .إن وجدت .المسائر غير المحققة

  .نوحدة لمثل وأك الموانالت والوقائع في ظروف نشاباة
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 ( تتمة) أسس اإلعداد -2
 

 ( ة)تتم أسس العرض )أ(
 

 

 
الية السررررررنوية ويجب أن وقرأ المالية األولية الموجزة جميع الموأونات واتفصرررررراحات المءأوبة في القوائم الم القوائمال وشررررررمل 

 .2020ديسمبر  31نع القوائم المالية السنوية لأشركة كما ني بماريخ باتقمران 
 

 .الموجزة بالريال السوودي األولية المالية القوائمعا يمم الموبير
 

 

 والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام     )ب( 
 

  

الموجزة نا اتدارة وضررررررع أحكام ووقديرات وافمراضررررررات و ثر عأى وءبي  السررررررياسررررررات  األوليةالمالية  القوائميمءأب إعداد 

 .قد وممأف النمائج الفوأية عا نذق المقديرات .المحاسرررربية والمبالغ المسررررجأة لأموجودات والمءأوبات واتيرادات والمصررررروفات

 عالوة عأى ذلك ، قانت الشركة بالنظر فيما يأي:
 

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

حة اعمرافعا با مشارق ا  عأى أ ه جائ19-كوفيد ، أعأنت ننظمة الصحة الوالمية  وفشي فيروس كورو ا  ا 2020نارس  11في 
ا عأى ننءقة دول نجأس المواون المأيجي بما في ذلك الممأكة الوربية  .السرررريع في جميع أ حاء الوالم وقد أثر نذا المفشررري أيضرررع

 فذت الممأكة الوربية السوودية عأى وجه  .اومذت الحكونات في جميع أ حاء الوالم خءوات الحمواء ا مشار الفيروس .السوودية
  .الممأكةنسمو   وفرضت حظر المجول عأىي إغالق الحدود ، وأصدرت المبادئ الموجياية لأمسافة االجمماعية المصو

 
 أي شرررراطاواا ع ووءل و مائج الشررررركة، وومل حيث السررررووية الوربية الممأكة  في 19-كورو ا  كوفيد فيروس ال مشررررار كنميجة

ع أل أجرت االسرررواق  وأك فيواتقمصرررادي  اتجمماعيالصرررويد   مأياوااع عأىالجائحة  ثرإدارة الشرررركة عأى  حو اسرررمباقي وقييما
 :لضمان واسمباقية قائيةوإجراءات و ودابير عدة واومذت

 الشركة. ووملاألوسع  ظاقاع حيث  والمجممعنوظفياا  وسالنة صحة -
ع  وبقاءقداخل الممأكة  أعمالاا اسممراية -  .سأيمو نحميا
 
 

 مالية أخرىموجودات 
 

لمحديد نا إذا كان نناك دليل نوضرروعي عأى أن  19-كوفيد قانت الشررركة بإجراء وقييم وفقعا لسررياسررماا المحاسرربية بسرربب جائحة 

ووشمل نذق الووانل ، نثل الصووبات المالية الكبيرة لأُمصدر  .المالية قد ا مفضت قيمماا الموجوداتأصل نالي أو نجموعة نا 

السداد ، أو احممال أن الُمصدر أو المديا سيدخل في إفالس أو إعادة ونظيم نالي أخر  ،  عا موقفالأو المديا ، أو المقصير أو 

ا لمحديد نا إذا نناك ا مفاه كبير في القيمة الوادلة لأموجودات المالية  .ونا إلى ذلك في حالة األسررررررام ، أجرت الشررررررركة وقييمع

لم يكا له أي ويثير نادي فيما يموأ   19-كوفيد ييمات ، وومقد الشرررركة أن جائحة بناءع عأى نذق المق .المماحة لأبيع بيقل نا وكأفماا

ووواصررررل إدارة الشررررركة  .2021نارس  31بالووانل المذكورة أعالق عأى النمائج المي أبأغت عناا الشررررركة لأربع المنماي في 

 .نراقبة الوضع عا كثب
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 ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل و الصادرةالسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة   -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة
أك نع و ومواف  الموجزة األولية في إعداد نذق القوائم الماليةالموممدة إدارة المماطر سررياسررات المحاسرربية الاانة و السررياسرراتإن 

  . م2020 ديسمبر  31المي يمم إوباعاا في إعداد القوائم المالية السنوية لأشركة لأسنة المنماية في 

 

 لم تصبح سارية المفعول حتى اآلن معايير جديدة صدرت لكنها 
سارية المفوول حمى واريخ إصدار  سيرات المي وم إصدارنا ، ولكا لم وصبح  شركة ة األوليالمالية  القوائمإن الموايير والمف وم لأ

 .، عندنا وصبح سارية المفوول لزم األنرونوي الشركة اعمماد نذق الموايير ، إذا  .أد اق اتفصاح عناا
 

 األدوات المالية 9رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ولى نا عمل نجأس نوايير المحاسرررربة الدولية عأى ، كما وم إصرررردارق ، المرحأة األ 9يوكس المويار الدولي لأمقارير المالية رقم 

ا حول اسرمبدال نويار المحاسربة الدولي  وينءب  عأى  39الرغم نا أن واريخ االعمماد يمضرع لمسرودة الموره الصرادرة ن خرع

بدئيعا لأفمرات كان المويار ساريعا ن .39وصنيف وقياس الموجودات والمءأوبات المالية كما نو نحدد في نويار المحاسبة الدولي 

واريخ السرررررريان اتلزاني  9، ولكا الموديالت عأى المويار الدولي لأمقارير المالية  2013يناير  1السرررررنوية المي وبدأ في أو بود 

ى ـإل يـاتلزانان ـسريالخ ـ،  قل واري 2011ر ـفي ديسمب ةادرـ، الص ولـلأمحواتفصاحات  9ر المالية ـار الدولي لأمقاريـلأموي

 .2015يناير  1

األدوات المالية  9، أصدر نجأس نوايير المحاسبة الدولية المويار الدولي لأمقارير المالية رقم  2013 وفمبر  19ونع ذلك ، في 

ليشررررررمل  موذل  9  المودل لأمويار الدولي لأمقارير المالية 9 نحاسرررررربة المحوط والموديالت عأى المويار الدولي لأمقارير المالية 

عداد المقارير ت، قرر نجأس نوايير المحاسبة الدولية أن المويار الدولي  2014في اجمماع فبراير  .لمحوط الوام الجديدنحاسبة ا

نع اسمثناء ن قت اخمياري  2018يناير  1سيكون فواالع إلزانيعا لفمرات إعداد المقارير السنوية المي وبدأ في أو بود  9المالية رقم 

لأشرررررركات المي وروبو أ شرررررءماا في الغالب نع  2022يناير  1حمى  9المقارير المالية رقم  تعدادلدولي لميجيل وءبي  المويار ا

وماشريعا نع شرركات المينيا األخر  في الممأكة الوربية السروودية ، أجأت الشرركة وءبي  المويار الدولي لأمقارير المالية  .المينيا

 .17 رقم ار الدولي لأمقارير الماليةلممواف  نع اعمماد الموي 2023يناير  1حمى  9
 

 عقود التأمين 17 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

سررريكون المويار الدولي  .2017في نايو  17عداد المقارير المالية رقم تأصررردر نجأس نوايير المحاسررربة الدولية المويار الدولي 

بمجرد  .2023يناير  1ساري المفوول إلزانيعا لفمرات إعداد المقارير السنوية المي وبدأ في أو بود  17المقارير المالية رقم  تعداد

الذي  4عداد المقارير المالية رقم تنحل المويار الدولي  17عداد المقارير المالية رقم تأن يصرررربح سرررراريعا ، يحل المويار الدولي 

نو لموفير  موذل نحاسربي أكثر فائدة واوسراقا  17داد المقارير المالية رقم تعلادف الوام لأمويار الدولي ا .2005صردر في عام 

أمقارير إن الشرركة بصردد وقييم ويثير المويار الدولي ل .لوقود المينيا بيا الكيا ات المي وصردر عقود المينيا عأى الصرويد الوالمي

 .17المالية 
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 ما في حكمهونقد ال -4

 
 

  ندققة  2020ديسمبر  31  )غير مدققة( 2021مارس  31 

   
عمليات   عمليات التأمين

 المساهمين

عمأيات   عمأيات المينيا 

 المسانميا

 لاير سوودي  لاير سوودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        

 45.149.516  85.800.804  20.683.603  130.009.373 النقد وأرصدة لد  البنوك 

أشار  3ودائع  قدية وسمح  خالل 

 -  941.613  -  941.654 إعمباراع نا واريخ اتسمحواذ

 130.951.027  20.683.603  86.742.417  45.149.516 

 

يكون  ,ثالثة أشررار أو أقل نا واريخ االسررمحواذ اسررمحقاقاا خالل وواريخ يمم االحمفاظ بالودائع لد  الم سررسررات المالية ويسررمح 

 .سنويا  ٪ 1,7: 2020سنويا   ٪ 1.7بمموسو نودل المكمسبة نذق  دخل الوموالت
 

يمم وضع كل نا األرصدة والودائع البنكية لد  أطراف نقابأة ذات وصنيفات ائمما ية جيدة بموجب نناجية وصنيف سما درد آ د 

 .بورز ونوديز
 

 .الدفمرية المذكورة أعالق بشكل نوقول قيماا الوادلة في واريخ المقريروقارب القيم 

 

 الودائع ألجل  -5

المحأية والم سررررسررررات المالية بإسررررمحقاق أصررررأي يزيد عا ثالثة أشررررار إعمباراع نا واريخ نوك بيمم وضررررع الودائع ألجل في ال

ع   %2,43دخل عمولة خاي بنسبة نودلاا  وحق اتسمحواذ و  . سنوياع  %2,09: 2020ديسمبر  31سنويا

      

 .الدفمرية لأودائع ألجل وقارب عأى  حو نوقول قيمماا الوادلة بماريخ المقرير إن القيمة

 

 صافي(ط وذمم معيدي التأمين المدينة )أقسا -6
 

 نما يأي: أقساط وذنم نويدي المينيا المدينةومشكل أ     

 

 2021 مارس 31 

 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31 

  ندققة 

 لاير سوودي  لاير سعودي 
    

 35.568.338  48.806.566 أقساط المينيا المدينة 

  14.059.921   (12.441.968)  اقص: نمصص الديون المشكوك في وحصيأاا

 36.364.598  21.508.417 

    

 15.803.111  14.509.880 ذنم نويدي المانيا المدينة

  1.044.231   (1.247.792) نمصص الديون المشكوك في وحصيأاا اقص: 

 13.262.088  14.758.880 
    

 36.267.297  49.626.686 صافي - أقساط وذنم نويدي المينيا المدينةنجموع 
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 )تتمة( صافي(ط وذمم معيدي التأمين المدينة )أقسا -6
 

 :لأفمرة / السنة الوثائ  ونويدي المانيا المشكوك في وحصيأااحانأي  فيما يأي حركة نمصص أرصدةب    

 
 المجموع  معيدي التأمين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )غير مدققة( 2021 مارس 31
      

 15.104.152  1.044.231  14.059.921 الرصيد اإلفتتاحي
 (1.414.392)  203.560  (1.617.952) للفترةالمحمل )عكس(/

 13.689.760  1.247.791  12.441.969 الرصيد الختامي

      

 المجموع  نويدي المانيا  حانأي الوثائ  
 لاير سوودي  لاير سوودي  لاير سوودي  ندققة  2020ديسمبر  31

      
 16.726.108  3.128.453  13.597.655 الرصيد اتفمماحي

 (1.621.956)  (2.084.222)  462.266 المحمل لأسنة
 15.104.152  1.044.231  14.059.921 الرصيد المماني

 

 اإلستثمارات -7

 

 وُصنَّف اتسمثمارات كما يأي:  .1
 

  ندققة  2020ديسمبر  31  )غير مدققة( 2021 مارس 31 

 عمأيات المسانميا عمأيات المينيا  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سوودي لاير سوودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 189,708,514 52,732,939  199.000.548 55.929.285 نماحة لأبيع

 10,000,000 -  10.000.000 - نقمناة حمى واريخ اتسمحقاق

 199,708,514 52,732,939  209.000.548 55.929.285 المجموع

 

 

 وميلف اتسمثمارات المماحة لأبيع نما يأي:  أ 
 

  ندققة  2020ديسمبر  31  )غير مدققة(2021مارس  31 

 عمأيات المسانميا عمأيات المينيا  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سوودي لاير سوودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 12,418,420   27,194,404  12.773.232 30.548.665 أسام نحأية ندرجة 

نحأيررة وحرردات في صررررررنررادي  إسررررررمثمررار 

 * صافي قيمة الموجودات 
 

25.380.620 
 

89.773.821 
  

25.538.535 
 

89.705.144 
 68,987,144 -  76.575.308 - أوراق نالية ذات دخل ثابت ندرجة
 16,674,728 -  17.955.109 - وحدات الصنادي  الوقارية المدرجة 

 1,923,078 -  1.923.078 - إسمثمار أسام نحأية غير ندرجة **

 189,708,514 52,732,939  199.000.548 55.929.285 اتسمثمارات المماحة لأبيع نجموع
 

 

 

 

 الموجوداتكما أعأا عناا ندير  الموجودات: صافي قيمة الموجوداتصافي قيمة    * 

 .الحصة في شركة  جم لمدنات المينيا ومثل نذق ** 
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 )تتمة( اإلستثمارات -7
 

 

 
 

المحمفظ باا حمى واريخ االسررمحقاق عأى األوراق المالية المحأية غير الممداولة ذات السررور الوائم عأى  الموجوداتوشررممل   ب 

 النحو المالي:
 

  ندققة  2020ديسمبر  31  )غير مدققة(2021مارس  31 

 عمأيات المسانميا عمأيات المينيا  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سوودي لاير سوودي  سعوديلاير  لاير سعودي 

 5,000,000 -  5,000,000 - 2022صكوك االمراعيا سبممبر  

 5,000,000 -  5,000,000 - 2021يو يو  –صكوك اسبكيما  

المحمفظ باا حمي نجموع اتسررمثمارات 

 واريخ اتسمحقاق
 

- 

 

10,000,000 
 

- 

 

10,000,000 
  

لم  ,نممأفة عا قيمماا الدفمرية 2021 نارس 31كما في  المحمفظ باا حمي واريخ اتسرررمحقاقسرررمثمارات لإللم وكا القيمة الوادلة 

 .وكا نناك حركة في االسمثمارات المحمفظ باا حمى واريخ االسمحقاق خالل نذق الفمرة

 

 الحركة خالل الفمرة / السنة في االسمثمارات ني كما يأي: .2  
 

  ندققة  2020ديسمبر  31  )غير مدققة( 2021 مارس 31  

 عمأيات المسانميا عمأيات المينيا  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سوودي لاير سوودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 197,208,569 30,561,376  199.708.514 52.732.939 الرصيد االفمماحي 
 20,672,820 58,809,636  7.496.793 26.172.939 نشمريات 
 (13,255,278) (39,646,573)  (1.046.669) (26.125.337) اسمبوادات 

 (5,531,398)  (164,080)  (1.218.783) - ا مفاه في القيمة 

 52.780.541 204.939.855  49,560,359 199,094,713 
 405,072 3,172,580  4.044.455 3.148.744 المغييرات في القيمة الوادلة لإلسمثمارات 

 208,729 -  16.238 - المغيرات في ورجمة عمالت اجنبية
 199.708.514 52,732,939  209.000.548 55.929.285 الرصيد المماني 

 

 اإلستثمار في شركات تابعة  -8
 

 :المالية لموأونات الماليةا فيومأمص حصة الشركة في الشركة المابوة، وني غير ندرجة 
 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(خدمات ضمانات الخليج 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*  543.313 2.970.531 4.562.157 السوودية 2019ديسمبر  31

 

 .2020 ديسمبر 31المنماية في  فمرةلأ داريةالمالية ات القوائمبناءع عأى أحدث 
 

البحريا لمجموعة  -نا قبل شررررررركة المأيج لأضررررررما ات  ٪60م ، حيث وم بيع نأكية  2020يناير  26وم ووقيع اوفاقية بماريخ 

ة المغيير في المأكيوم الحصررررول عأى عدم نما وة ن سررررسررررة النقد الوربي السرررروودي عأى نذا الكويت  –ك  .م.المأيج لأمينيا ش

 .2019 وفمبر  14بماريخ 
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  )تتمة( اإلستثمار في شركات تابعة -8
 

 1,134,163  بنسررربة نأكيمه نبأغبمحمل كل نناما قراراع ، أصررردرت الشرررركة ونجموعة المأيج لأمينيا  2020فبراير  6* في 

شررركة لأسررنة المنماية لأ المالية  القوائمقبل إصرردار  2019لاير سرروودي نا المصرراريف اتدارية والومونية لأشررركة الزنيأة لوام 

الدخل  قائمةلاير سوودي كمصاريف أخر  نوروضة في  453,666نبأغ  بمحملم ، وبذلك قانت الشركة  2019لوام  .الزنيأة

 .ميالومأيات المسان األولية الموجزة

قرار الشريك بين يمحمل كل   شركة نسانمة كويميةأصدرت الشركة ونجموعة المأيج لأمينيا ،  2020ديسمبر  28 بماريخ* 

قبل  .2020لاير سوودي نا المصاريف اتدارية والومونية لأشركة الزنيأة لوام  500.000نناما بالمناسب  سبة نأكيمه نبأغ 

لاير سرررروودي كـ  200.000الشررررركة نبأغ  وحمأت، وبالمالي 2020 لأسررررنة المنماية في نيأةالمالية لأشررررركة الز القوائمإصرررردار 

 .لومأيات المسانميا الدخل قائمةانصاريف أخر ا نوروضة في 
 

 2021 مارس 31 

 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31 

  ندققة 

 لاير سوودي  لاير سعودي 
    

 302,011  700.618 الرصيد االفمماحي 
 398,607  (89.161) حصة الربح /  المسارة  

 700,618    611.457 الرصيد المماني 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -9

كيا في فيما بيا المشرراروأقيه نا بيع أصررل أو المدفوع لمحويل إلمزام في نوانأة ننظمة  سرروف يممالذي  القيمة الوادلة ني السررور

 ويسمند قياس القيمة الوادلة عأى إفمراه أن الموانأة ومم إنا:  .السوق في واريخ القياس
 

 أو .في السوق الرئيسي الممكا الوصول إليه ألصل أو إلمزام 
  في سوق يمكا الوصول إليه بيفضل المزايا لألصل أو اتلمزام .حالة عدم وجود سوق رئيسيفي.  

 

 ألوليةا القيم الدفمرية الممضررمنة في الموأونات الماليةعا ال وممأف بشرركل كبير  المركز الماليلألدوات المالية في  والقيم الوادلة

   .الموجزة
 

 لقيمة العادلةل سل الهرميالتسلتحديد القيمة العادلة و
 

 وسممدم الشركة المسأسل الارني المالي لمحديد واتفصاح عا القيمة الوادلة لألدوات المالية:
 

   األسرروار الموروضررة في األسررواق النشررءة لنفس األداة أو نا يماثأاا والمي بإنكان الشررركة الوصررول   - األولالمسررمو  

 ،إلياا في واريخ القياس
 
 

   اا أساليب وقييم أخر  وسمند إلياألسوار الموروضة في األسواق النشءة ألصول وإلمزانات نماثأة أو   - الثا يالمسمو     

 و ،بيا ات السوق المي يمكا نالحظمااجميع المدخالت الاانة حول 
 

 

   أساليب وقييم ال يسمند إلياا أي ُندخل نام حول بيا ات السوق المي يمكا نالحظماا  - الثالثالمسمو. 
 

 (ةمدققغير ) 2021 مارس 31

 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي
     

     متاحة للبيعإستثمارات 

 45.244.975 1.923.078 - 43.321.897 أسهم  -
 76.575.308 - - 76.575.308 أوراق مالية ذات دخل ثابت -
 133.109.550 - 115.154.441 17.955.109 صناديق إستثمارية وعقارية -

 10.000.000 10.000.000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
 137.852.314 115.154.441 11.923.078 264.929.833 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية -9
 

 

  ة ندقق 2020 ديسمبر 31

 المسمو  االول

 لاير سوودي

 المسمو  الثا ي

 لاير سوودي

 المسمو  الثالث

 لاير سوودي

 المجموع

 لاير سوودي
     

     إسمثمارات نماحة لأبيع

 41,535,902 1,923,078 - 39,612,824 أسام  -
 68,987,143 - - 68,987,143 أوراق نالية ذات دخل ثابت -
 131,918,407 - 115,243,679 16,674,728 صنادي  إسمثمارية وعقارية -

 10,000,000 10,000,000 - - نقمناة حمى واريخ اتسمحقاق
 125,274,695 115,243,679 11,923,078 252,441,452 

 

 التحويالت بين المستويات
 

 1بيا قياسررررررات القيمة الوادلة نا المسررررررمو   وحويالت، لم وكا نناك  2021 نارس 31أشررررررار المنماية في  الثالثةخالل فمرة 

 .3إلى أو خارل قياسات القيمة الوادلة نا المسمو   وحويالت، ولم يمم إجراء  2والمسمو  

 

نا المسررأسررل الارني لأقيمة الوادلة كما نو نوضررح في  3نمكررة لأقيمة الوادلة نصررنفة ضررما المسررمو  لم يكا نناك قياسررات 

 .الجدول أعالق

 

 يةاإلحتياطيات الفن  -10 
 

 واإلحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات  (أ) 

 2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 

  ندققة   )غير مدققة( 

 لاير سوودي  لاير سعودي 

 122,744,363  117.606.835 إجمالي المءالبات وحت المسوية
ع : القيمة القابأة لأمحق  لإلحالل واتسمبدال  -  -  اقصا

 117.606.835  122,744,363 
 38,964,437  36.204.455 نءالبات نمكبدة وغير نبأغ عناا 
 23.753.336  25.125.470 إحمياطي عجز أقساط المينيا 

 5,802,271  5.473.471 إحمياطيات فنية أخر    نصاريف وسوية خسارة غير نوزعة  
 184.410.231  191.264.407 

     اقص:

 (34,868,873)  (32.882.461) حصة نويدي المينيا نا المءالبات وحت المسوية
 (5,794,590)  (4.953.038) حصة نويدي المينيا نا المءالبات الممكبدة وغير نبأغ عناا

 (37.835.499)  (40,663,463) 
 150.600.944  146.574.732 واإلحتياطيات األخرى تحت التسويةصافي المطالبات 

  
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة (ب)
 

  ندققة  2020ديسمبر  31 )غير مدققة( 2021 مارس 31 

 اإلجمالي 

حصة معيدي 

 اتجمالي الصافي التأمين

نويدي حصة 

 الصافي المينيا

 لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي 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 اتفمماحي
 164,177,928 (38,073,998) 202,251,926 30.729.111 (5.077.016) 35.806.127 لسنةا الفمرة / أقساط نكممبة خالل
 (189,712,305) 42,675,660 (232,387,965) (38.039.653) 8.615.183 (46.654.836) لسنةا الفمرة/ أقساط نكمسبة خالل
 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 69.416.199 (11.711.965) 81.128.164 الرصيد المماني
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 )تتمة( يةاإلحتياطيات الفن  -10

 إعادة التأمين غير المكتسبة عموالت )جـ(
 2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 

  ندققة   )غير مدققة( 

 لاير سوودي  لاير سعودي 

 1,803,595  1.606.945 الرصيد اتفمماحي
 8,422,390  1.673.446 خالل الفمرة / السنة المسمأمةعمولة إعادة المينيا 
 (8,619,040)  (1.843.842) المكمسبة خالل الفمرة / السنةعمولة إعادة المينيا 

 1,606,945  1.436.549 الرصيد المماني
  

 المؤجلةاإلستحواذ على أقساط التأمين الحركة في تكاليف  )د(

 2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 

  ندققة   )غير مدققة( 

 لاير سوودي  لاير سعودي 

 5,958,543  3.733.851 الرصد اتفمماحي
 10,868,512  3.078.435 المدفوع خالل الفمرة / السنة
 (13,093,204)  (2.407.715) المءفي خالل الفمرة / السنة

 3,733,851  4.404.571 الرصيد المماني

 

 عقود اإليجار   -11

 ني كما يأي:ح  اسممدام الموجودات والرصيد إن رسوم اسماالك 
 2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 
  ندققة   )غير مدققة( 
 لاير سوودي  لاير سعودي 

    التكلفة
 7,859,310  7.946.701 الرصيد اتفمماحي

 87,391  - إضافات
 -  - إسمبوادات

 7,946,701  7.946.701 الرصيد المماني

    
    اإلستهالك المتراكم
 1,623,700  3.377.274 الرصيد اتفمماحي

 1,753,574  416.376 المحمل
 3,377,274  3.793.650 الرصيد المماني

    
 4,569,427  4.153.051 القيمة الدفترية

 

 فيما يأي نءأوبات عقود اتيجار كما في  ااية الفمرة / السنة:
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 
  ندققة   )غير مدققة( 
 لاير سوودي  لاير سعودي 

 3.027.638  2.377.501 الممداول نا المزام اتيجارالجزء غير 
 1.443.934  1.439.242 نا المزام اتيجار الممداولالجزء 

 3.816.743  4,471,572 

 
ئد عأى نءأوبات عقود اتيجار المومرف باا خالل الفمرة المنماية في  نبأغ  2021نارس  31بأغ إجمالي نصررررررروف الفوا

 .لاير سوودي  50.140 : 2020نارس  31لاير سوودي   15.313
 
 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

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

 م2021مارس  31

     16 
   

 

 المستحقة الزكاة   -12

 خالل الفمرة / السنة نبينة أد اق: الممصصحركة 
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

  ندققة   )غير مدققة( 

 لاير سوودي  لاير سعودي 

 32,026,709  30.147.838 في بداية الفمرة / السنة
 11.327.625  2.564.535 المكون خالل الفمرة / السنة
 (13,206,496)  - ندفوع خالل الفمرة / السنة

 30.147.838  32.712.373 في  ااية الفمرة / السنة
 

 

 وضع الربوط الزكوية

 .2019إلى  2010قدنت الشركة اتقرارات الزكوية لد  الايئة الوانة لأزكاة والدخل  الايئة  لأسنوات نا 

 

 2.256.659طأبت الايئة نبأغ  2010ديسررررررمبر  31الزكوي نا قبل الايئة لأفمرة الءويأة المنماية في عند نراجوة اتقرار 

عدلت الايئة الربو الزكوي لأفمرة  2014لاير سرررروودي. دفوت الشررررركة نذا المبأغ وقدنت إسررررمئناف لد  الايئة. وخالل عام 

لاير  64.738ير  قل المحفظة وطأبت نبأغ إضرررررافي نقدارة بود األخذ باتعمبار ويث 2010ديسرررررمبر  31الءويأة المنماية في 

 سوودي، ودفوت الشركة نذا المبأغ. ولغاية اآلن لم يمم إجراء الربو الزكوي الناائي نا قبل الايئة.

 

لاير سررروودي وم رفع  2.378.604طأبت الايئة نبأغ  2011وعند نراجوة اتقرار الزكوي نا قبل الايئة لأسرررنة المنماية في 

سمئناف لد  الايئة ، وفي فبراير ال شركة نذا المبأغ وقدنت إ قانت الايئة بمراجوة الربو  2019ربوط نا قبل الايئة. دفوت ال

ع لقرار الأجنة اتسمئنافية. 2.053.604الزكوي إلى نبأغ   لاير سوودي بود األخذ بويا اتعمبار حسم الوديوة النظانية طبقا

 

لاير سرروودي . دفوت  1.979.521طأبت الايئة نبأغ  2012وعند نراجوة اتقرار الزكوي نا قبل الايئة لأسررنة المنماية في 

 الشركة نذا المبأغ وقدنت إسمئناف لد  الايئة ، ولم يمم إجراء الربو الناائي حمى األن نا قبل الايئة الوانة لأزكاة والدخل . 

 

لاير سرررررروودي و  2.885.577، طأبت الايئة نبأغ 2014و 2013نا قبل الايئة لأسررررررنوات  وعند نراجوة اتقرار الزكوي

لاير سررروودي عأى الموالي. إال أن الشرررركة قدنت إسرررمئنافات لد  الايئة ونذق اتسرررمئنافات جاري الومل عأياا.  2.885.577

ا تصرردار المقييمات الناائية لواني   2013/2014إلغاء المقييمات األولية لوام    ، فقد وم2020 في عام  2014و  2013 ظرع

 وأقائيعا.
 

و  2018الشرررركة وقييمات ضرررريبة القيمة المضرررافة نا الايئة الوانة لأزكاة والدخل لأسرررنة المالية  اسرررمأمت،  2020في عام 

 لاير 1.089.003ضرررريبة قيمة نضرررافة باتضرررافة إلى غرانات ويخير ضرررريبة القيمة المضرررافة  3.924.845بقيمة  2019

قيد اتجراءات. دفوت الشركة ربو ضريبة القيمة المضافة وألغت  االعمراه . اعمرضت الشركة عأى المقييم ونا زالسوودي

لدخل  وانة لأزكاة وا ئة ال لدخل واسررررررممرت في االعمراه. رفضرررررررت الاي وانة لأزكاة وا ئة ال ا لمبادرات الاي قع الغرانات وف

 ع الأجنة.لأجنة الوأيا لأضرائب، وال وزال القضايا قيد المناقشة ناالعمراه واسمي فت الشركة الدعو  أنام ا
إلى  2014نا الايئة الوانة لأزكاة والدخل لأسررنة المالية  ضررريبة اتسررمقءاع، وأقت الشررركة وقييمات الزكاة و  2020في عام 

 غرانات ويخير 3.823.855و  ضرررريبة إسرررمقءاع 8.162.057زكاة و  لاير سررروودي 14.667.767والمي بأغت  2019

قيد اتجراءات. رفضرررت الايئة الوانة لأزكاة والدخل  االعمراه . اعمرضرررت الشرررركة عأى المقييم ونا زالضرررريبة اسرررمقءاع

 .الأجنةاالعمراه واسمي فت الشركة الدعو  أنام الأجنة الوأيا لأضرائب، وال وزال القضايا قيد المناقشة نع 
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 رأس المال    -13

: 2020ديسمبر  31  2021نارس  31نأيون لاير سوودي في  300بأغ رأس نال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

لاير سرررررروودي لكل  10نأيون سررررررام  بقيمة   30: 2020ديسمبر  31نأيون سام   30نأيون لاير سوودي  يمكون نا  300

 .سام
 

 إدارة رأس المال   -14
 

 .وزيادة قيمة المسانميا و شاطاايمم ووييا األنداف نا قبل الشركة لأحفاظ عأى  سب رأس نال جيدة نا أجل دعم أندافاا 
 

ودير الشررركة نمءأبات رأس المال نا خالل وقييم أوجه القصررور بيا نسررمويات رأس المال المبأغ عناا والمسررمويات المءأوبة 

نسمويات رأس المال الحالية في ضوء المغيرات في ظروف السوق وخصائص أ شءة  يمم إجراء الموديالت عأى .بشكل ننمظم

نميا األرباح المدفوعة لأمساووزيوات نبأغ  بمسويةنا أجل الحفاظ عأى نيكل رأس المال أو ووديأه ، قد وقوم الشركة  .الشركة

 .أو إصدار األسام
 

لما نو نءأوب واالنمثال لممءأبات رأس نال المنظميا لألسررواق  ودير الشررركة رأسررمالاا لضررمان قدرواا عأى االسررممرار وفقعا

 يمكون نيكل رأس .إلى أصحاب المصأحة نا خالل وحسيا رصيد الديا واألسام اتيراداتالمي وومل فياا الشركة نع زيادة 

 االحمياطيات واألرباحإلى حانأي األسررام الذيا يشررممأون عأى رأس المال المدفوع و المنسرروبةمأكية النال الشررركة نا حقوق 

 .المبقاة المحمجزة /
 

مينيا المي وبيا بالمفصرريل الالئحة المنفيذية لأنا  66وفقعا لإلرشررادات المي وضرروماا ن سررسررة النقد الوربي السرروودي في المادة 

المءأوب الحفاظ عأيه ، وحمفظ الشررررررركة باانش المالءة المكاف  ألعأى الءرق الثالث المالية وفقعا لأوائح  المالية نانش المالءة

 منفيذية لم سسة النقد الوربي السوودي:ال
 

 نأيون لاير سوودي 100الحد األد ى لرأس المال • 

 نانش عالوة إصدار المالءة المالية • 

 المالءة المالية نانش نءالبات • 
 

 

  .المزنت بالكانل بممءأبات رأس المال المفروضة نا المارل خالل الفمرة المالية المذكورةقد  الشركةأن  رأي نجأس اتدارة ، في

 

 مأة إسرررمباقي لرثار المحم ، بمقييمننظمي النشررراطالمممأفة كما نو نءأوب نا قبل  السررريناريوناتقانت اتدارة ، نا خالل وحأيالت 

لممغيرات نممأفة نثل: إجمالي  مو األقسرررررراط، ووكاليف الموظفيا، و سرررررربة  الضررررررغونا خالل إجراء اخمبار  19 - كوفيدلجائحة  

عأى اتيرادات والربحية و سبة المسارة و سبة المالءة  قويثيرو  .ونا إلى ذلك القائمة، ونمصصات األقساط السنةالمسارة ننذ بداية 

كل نومدل شاخمبار الضغو األولي الذي وم إجراؤق، يمكا ومفيض المالءة المالية لأشركة ب اتدارة إلى أ ه بناءع عأى وووصأت .المالية

 الجونري كما نو الحال نع أي ونب ات ، فإن الموقوات واحمماالت الحدوث ندعونة بالحكم  .إذا اسررررممر الوضررررع الحالي لفمرة أطول

نر وقديري، أ ذق البيئة االقمصرررررراديةويثير نعدم اليقيا نا إن  .مموقوةوعدم اليقيا ، وبالمالي، قد وممأف النمائج الفوأية عا وأك ال

 .وسمواصل الشركة إعادة وقييم نوقفاا والميثير المروبو باا عأى أساس ننمظم
  

 النظاميةالوديعة     -15

نا رأس المال المدفوع لأشرررركة والمحمفظ به لد  بنك نحأي نويا نا قبل ن سرررسرررة النقد الوربي  ٪10 الوديوة النظانيةمثل و

ع لقا ون نراقبة شرررررركات المينيا المواو ي لشرررررركات المينيا قة إال بموافالنظانية  الوديوة قال يمكا سرررررحب نذ .السررررروودي وفقا

 .ن سسة النقد الوربي السوودي
 

لاير  1,838,010: 2020ديسمبر  31لاير سوودي   2.353.079بمبأغ  الوديوة النظانية ى وم عره الفوائد المسمحقة عأ
 .المركز الماليقائمة  سوودي  في

 

 ةضوالمخف ةالسهم األساسي ربحية    -16
أى عدد ع بود الزكاة  لأفمرة الدخل قسرررمة صرررافيب وذلك الحاليةل الفمرة خال ةضررروالممف ةمسررراب ربحية السرررام األسررراسررريوم اح

  .نأيون سام  في  ااية الفمرة 30 والقائمة األسام المصدرة 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة    -17

 ، والشررركات المي يكو ون فياا المالك الرئيسررييالأشررركةاتدارة الوأيا و نجأس اتدارةواألطراف ذات الوالقة نم المسررانميا 

ط سياسات المسوير وشرو .أو لأشركة ويثير كبير عأياا نسيءر عأياا بشكل نشمرك نسيءر عأياا أووأي ن سسات أخر  

فيما يأي وفاصررريل نوانالت األطراف ذات الوالقة الرئيسرررييا خالل الفمرة  .الشرررركةنذق الموانالت نواف  عأياا نا قبل إدارة 

 واألرصدة ذات الصأة:
  

 في معامالت الفترة المنتهية

  

 الرصيد كما في

 2021 مارس 31

 )غير مدققة(

 2020 نارس 31

  غير ندققة 

  2021مارس  31 

 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31

  ندققة 

 

 الطرف ذو العالقة

  

 طبيعة المعامالت

 

 لاير سعودي

 

 لاير سوودي

  

 لاير سعودي

 

 لاير سوودي

        

 3,248,096 4.441.275  146.493 2.149.039 األقساط المكممبة  المسانميا الرئيسييا

 - -   3071.292  (613.279) نءالبات نسددة  

  1,612,657  (1.394.233)   172.044  (81.462) أقساط إعادة وينيا نسندة  

نررررررجررررررأررررررس اتدارة 

 وأعضاء الأجان 

نكافيت وبدالت ونصررراريف  

  1.938.207  (2.408.157)   344.000  (648.750) أخر 

   

 األقساط المكممبة
 

11.268.955 

 

13.981.245 

  

16.123.198 

 

8.444.178 
   

 عقود وساطة المينيا
 

(1.426.927) 

 

 1.380.723  

  

(1.972.007) 

 

 891.155  

 زنيأةشركة 
  

 510,973 510.973  353.665 - عمونية و إداريةنصاريف 

 
 

القوائم المالية  فيودرل األرصرررردة المموأقة بالموانالت المذكورة أعالق نع األطراف ذات الوالقة في الحسررررابات ذات الصررررأة 

 .األولية الموجزة الدخلقائمة المركز المالي و قائمة الموجزة لكالع نا
 

 الوأيانوظفي اتدارة  ات كبارووويض
 

 وويضررررراتفيما يأي نأمص و ,الوامنا كبار المديريا المنفيذييا بما فيام المدير  ثالثةنوظفي اتدارة بالشرررررركة  كبار نا بيا

 :كما يأي لاذق الفمرة الوأيانوظفي اتدارة  كبار
 

 2020 نارس 31  2021 مارس 31 

  غير ندققة   )غير مدققة( 

 لاير سوودي  لاير سعودي 

 755.250  284.145 نزايا وننافع قصيرة اآلجل 

 51.462  19.959 نزايا وننافع نكافآة  ااية المدنة

 304.104  806.712 
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 قطاعات التأمين التشغيلية    -18
 

ع نع عمأية إعداد المق وجودات نة فيما يموأ  بي شررررءة ويوافقت اتدارة عأى القءاعات المشررررغيأ .رير الداخأية لأشررررركةاوماشرررريا

 .الشركة كما نو نبيا أد اقأوبات ونء

 

 الودائعوكذلك الدخل نا واتدارية ونمصرررص الديون المشررركوك في وحصررريأاا الومونية  مائج القءاع ال وشرررمل المصررراريف 

وبموجب ذلك نم نشمولون في المصروفات  .أو المسارة نا المممأكات والمودات واتسمثماراتالربح ألجل واتسمثمارات و

 .الموزعةأو اتيرادات غير 

 
والموجودات األخر   قدنةتسرررررمثمارات والدفوات الموا وكذلك لومأيات المينيا موداتالمممأكات والوجودات القءاع ال ومضرررررما ن

 .لموزعةغير ا الموجوداتوبموجب ذلك نم نشمولون في  .وذنم األقساط وأرصدة إعادة المينيا والنقد ونا في حكمه والوادئع ألجل

إعادة  المينيا و رصرردةئنة ألالمدنة لأموظفيا والذنم الد ااية او ووويض القءاع المسررمح  لومأيات المسررانميا  نءأوباتوال وشررمل 

حيث أ ام نشررررررمولون في اتلمزانات غير  وفائض عمأيات المينيا والمصرررررراريف المسررررررمحقة ونءأوبات عمأيات المينياالمينيا 

  .الموزعة

 
 

 2021 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة

 4.286.483 110.086 - 4.176.397  أفراد

 8.506.890 764.057 7.337.500 405.333 ننشآت نمنانية الصغر

 3.021.238 1.106.604 135.845 1.778.789 ننشآت صغيرة 

 3.632.909 1.649.679 440 1.982.790 ننشآت نموسءة 

 16.358.607 2.350.873 4.870 14.002.864 ننشآت كبيرة

 35.806.127 5.981.299 7.478.655 22.346.173 إجمالي األقساط المكتتبة 
 

 2020نارس  31لفمرة الثالثة أشار المنماية في 

 الءبي المركبات

 نممأكات

 المجموع وحوادث

 لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي

     إجمالي األقساط المكممبة

 22.836.354 136.869 - 22.699.485 أفراد 

 12.123.499 651.105 10.133.246 1.339.148 ننشآت نمنانية الصغر

 3.941.980 1.640.939 78.836 2.222.205 ننشآت صغيرة 

 4.763.039 2.055.268 24.631 2.683.140 ننشآت نموسءة 

 23.388.351 2.988.275 629 20.399.447 ننشآت كبيرة

 67.053.223 7.472.456 10.237.342 49.343.425 إجمالي األقساط المكممبة 
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18
 

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )غير مدققة( 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 35.806.127 5.981.299 7.478.656 22.346.172 إجمالي األقساط المكممبة 
     نسندةط إعادة المينيا اأقس

 (437.711) (437.711) - - نحأي -
 (415.301) (415.301) - - نباشر –خارجي  -
 (1.909.535) (1.909.535) - - نا خالل وسيو إعادة وينيا نحأي –خارجي  -

     أقساط وينيا فائض المسارة
 (339.410) (112.082) (64.932) (162.396) نحأي -
 (1.975.059) (591.511) (584.300) (799.248) نا خالل وسيو إعادة وينيا نحأي -خارجي  -

 30.729.111 2.515.159 6.829.424 21.384.528 صافي األقساط المكتتبة
 7.310.542 (262.304) 1.631.084 5.941.762 صافييرات في األقساط غير المكمسبة المغ

 38.039.653 2.252.855 8.460.508 27.326.290 بةسصافي األقساط المكت
 1.843.842 1.843.842 - - عموالت إعادة المينيا

 415.628 280.360 57.000 78.268 ائ  المانيا وإيرادات اتكمماب األخر رسوم وث
 40.299.123 4.377.057 8.517.508 27.404.558 اإليرادات إجمالي

 

  

  

     تكاليف اإلكتتاب

 (37.196.462) (1.061.990) (7.612.422) (28.522.050) إجمالي المءالبات المدفوعة 
 3.899.747 351.551 295.386 3.252.810 نويدي المينيا نا المءالبات المدفوعةحصة 

 (33.296.715) (710.439) (7.317.036) (25.269.240) صافي المطالبات المدفوعة
 3.151.116 (60.697) (32.863) 3.244.676 صافيوحت المسوية، المغيرات في المءالبات 

 وغير نبأغالمغيرات في المءالبات الممكبدة 

 1.918.430 (156.550) 96.038 1.978.942 عناا، صافي

 (28.227.169) (927.686) (7.253.861) (20.045.622) صافي المطالبات المتكبدة
 (1.372.134) (555.091) (648.646) (168.397) أقساط المينيا  عجز المغييرات في إحمياطيات 

 328.800 23.817 (358) 305.341 المغيرات في اتحمياطيات الفنية األخر 
 (2.407.715) (469.119) (796.820) (1.141.776) وثائ  المينيا إكممابوكاليف 

 (249.931) (27.157) (111.856) (110.918) وكاليف اتشراف والمفميش
 (3.991.263) - (1.936.057) (2.055.206) نصاريف اتكمماب األخر 

 (35.919.412) (1.955.236) (10.747.598) (22.216.578) تكاليف اإلكتتابإجمالي 
 

    

 4.379.711 2.421.821 (2.230.090) 4.187.980 اإلكتتاب / )عجز(صافي فائض
 

  

  

 (13.870.001)     نصاريف وشغيأية أخر  غير نوزعة

 3.064.109    إيرادات إسمثمار وإيرادات أخر  غير نوزعة

 (6.426.181)    من عمليات التأمين العجز 
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

 

 2020نارس  31لفمرة الثالثة أشار المنماية في 

  غير ندققة  

 المجموع نممأكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي

     اتيرادات

 67.053.223 7.472.456 10.237.342 49.343.425 إجمالي األقساط المكممبة 
     أقساط إعادة المينيا نسندة

  626.240   626.240  - - نحأي -
  818.636   818.636  - - نباشر –خارجي  -
نا خالل وسيو إعادة وينيا  –خارجي  -

 نحأي
- -  2.524.228   2.524.228  

     فائض المسارةأقساط وينيا 
  548.132   342.813   45.000   160.319  نحأي -
نا خالل وسيو إعادة وينيا  -خارجي  -

 نحأي
 730.341   405.000   1.796.147   2.931.488  

 59.604.499 1.364.392 9.787.342 48.452.765 صافي األقساط المكممبة
  1.923.937   19.431  10.661.941  12.566.447  المغيرات في األقساط غير المكمسبة صافي

 57.680.562 1.344.961 20.449.283 35.886.318 صافي األقساط المكمسبة
 3.776.704 3.776.704 - - عموالت إعادة المينيا

 565.269 63.380 - 501.889 رسوم وثائ  المانيا وإيرادات اتكمماب األخر 
 62.022.535 5.185.045 20.449.283 36.388.207 إجمالي اتيرادات

 

  

  

      وكاليف اتكمماب

  60.475.320   3.540.781   29.251.065   27.683.474  إجمالي المءالبات المدفوعة 
 5.244.812 3.082.962 2.161.850 - حصة نويدي المينيا نا المءالبات المدفوعة

  55.230.508   457.819   27.089.215   27.683.474  صافي المءالبات المدفوعة
  2.252.607  153.235 2.667.196  5.073.038  المغيرات في المءالبات وحت المسوية، بالصافي

المغيرات في المءررالبررات الممكبرردة وغير نبأغ عناررا 

 3.764.959 450.701 203.398 3.110.860 بالصافي

  53.718.156  146.117  24.218.621   29.645.652  صافي المءالبات الممكبدة
  2.239.150   248.581  1.112.635  3.103.204  المغييرات في إحمياطيات النقص بيقساط المينيا  

 98.104 48.152 46.485 3.467 المغيرات في اتحمياطيات الفنية األخر 
  4.573.686   792.899   2.231.500   1.549.287  وكاليف إكمماب وثائ  المينيا
  431.768   32.517   153.335   245.916  وكاليف اتشراف والمفميش
  1.752.167   97.970   1.299.165   355.032  نصاريف اتكمماب األخر 
  62.616.823   977.698   26.743.501   34.895.624  إجمالي وكاليف اتكمماب

 
    

  594.288  4.207.347  6.294.218  1.492.583 صافي الفائض/ الوجز  اتكمماب
 

  

  

  14.149.324     نصاريف وشغيأية أخر  غير نوزعة 

 3.564.634    إيرادات إسمثمار وإيرادات أخر  غير نوزعة
 

  
  

  11.178.978     الوجز نا عمأيات المينيا
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

 )غير مدققة( 2021 مارس 31كما في 

 ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

مجموع عمليات 

 التأمين

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     الموجودات

 11.711.965 11.711.965 - - حصة نويدي المينيا نا األقساط غير المكمسبة
 32.882.461 23.897.640 1.140.903 7.843.918 وحت المسويةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 
 4.953.038 2.613.660 99.209 2.240.169 وغير ُنبأَّغ عناا الممكبدةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 

 4.404.571 828.940 1.426.599 2.149.032 إكمماب وثائ  وينيا ن جأةوكاليف 
 4.919.406 2.110.780 840.000 1.968.626 فائض خسارة أقساط المينيا الم جأة 

 58.871.441 41.162.985 3.506.711 14.201.745 مجموع الموجودات القطاعية
     

 451.304.309    غير الموزعة الموجودات

 510.175.750    مجموع موجودات عمليات التأمين
     

     المطلوبات
 81.128.164 17.286.508 16.900.668 46.940.988 غير نكمسبةوينيا  أقساط 

 1.436.549 1.436.549 - - إعادة وينيا غير نكمسبة تعموال
 117.606.835 33.057.394 9.434.606 75.114.835 وحت المسويةنءالبات 

 36.204.455 4.838.001 3.087.342 28.279.112 لم يمم اتبالغ عناا نءالبات نمكبدة 
 25.125.470 960.562 10.378.987 13.785.921  أقساط المينيا عجز إحمياطي 
 5.473.471 1.281.299 270.359 3.921.813 أخر  فنيةإحمياطيات 

 266.974.944 58.860.313 40.071.962 168.042.669 مجموع المطلوبات القطاعية
     

 243.200.806    غير الموزعةالمءأوبات 

 510.175.750    مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 

  ندققة  2020ديسمبر  31كما في 

 نجموع عمأيات المينيا نممأكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي لاير سوودي

     الموجودات
 15,250,132 15,250,132 - - حصة نويدي المينيا نا األقساط غير المكمسبة
 34,868,873 23,818,159 809,986 10,240,728 حصة نويدي المينيا نا المءالبات وحت المسوية

 5,794,590 3,225,556 94,739 2,474,295 حصة نويدي المينيا نا المءالبات الممكبدة وغير ُنبأَّغ عناا

 3,733,851 725,044 1,577,695 1,431,112 وكاليف إكمماب وثائ  وينيا ن جأة

 59,647,446 43,018,891 2,482,420 14,146,135 نجموع الموجودات القءاعية
     

 481.127.433    الموجودات غير الموزعة

 540.774.879    نجموع نوجودات عمأيات المينيا

     

     المءأوبات
 91,976,873 20,562,371 18,531,752 52,882,750 أقساط غير نكمسبة

 1,606,945 1,606,945 - - عموالت إعادة وينيا غير نكمسبة
 122,744,363 32,917,216 9,070,826 80,756,321 نءالبات وحت المسوية

 38,964,437 25,487,138 3,178,910 10,298,389 غير نبأغ عناانءالبات نمكبدة 
 23.753.336 405,469 9,730,343 13,617,524 إحمياطي عجز األقساط
 5,802,271 1,305,116 270,001 4,227,154 إحمياطيات فنية أخر 

 284,848,225 82,284,255 40,781,832 161,782,138 نجموع المءأوبات القءاعية
     

 255.926.654    المءأوبات غير الموزعة

 540.774.879    نجموع نءأوبات عمأيات المينيا
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 معلومات تكميلية -19
  ندققة غير  2021نارس  31كما في  

 المجموع عمأيات المسانميا عمايات المينيا األولية الموجزةقائمة المركز المالي 

    الموجودات
 151.634.630 20.683.603 130.951.027 النقد ونا في حكمه

 227.114.376 50.506.810 176.607.566 ودائع ألجل
 49.626.686 - 49.626.686 صافي بالأقساط وذنم نويدي المينيا المدينة، 

 11.711.965 - 11.711.965 المكمسبة حصة نويدي المينيا نا األقساط غير
 32.882.461 - 32.882.461 حصة نويدي المينيا نا المءالبات وحت المسوية

 4.953.038 - 4.953.038 حصة نويدي المينيا نا المءالبات الممكبدة وغير ُنبأَّغ عناا
 4.404.571 - 4.404.571 وكاليف إكمماب وثائ  وينيا ن جأة

 4.919.406 - 4.919.406 ن جأةأقساط فائض خسارة 
 264.929.833 209.000.548 55.929.285 إسمثمارات

 162.764.781 162.764.781 - المسمح  نا عمأيات المينيا
ع ونوجودات أخر   32.746.959 2.030.434 30.716.525 نصاريف ندفوعة نقدنا

 4.153.051 - 4.153.051 ح  اسممدام الموجودات 
 3.320.169 - 3.320.169 صافيبال،  ونوجودات غير نأموسة نممأكات ونودات

 611.457 611.457 - إسمثمار في شركات زنيأة
 30.000.000 30.000.000 - وديوة  ظانية

 2.353.079 2.353.079 - عوائد إسمثمار الوديوة النظانية
 988.126.462 477.950.712 510.175.750 نجموع الموجودات

    المءأوبات
 31.274.543 - 31.274.543 ذنم حانأي الوثائ  والذنم الدائنة
 7.296.943 - 7.296.943 أرصدة نويدي المينيا الدائنة

 26.707.049 2.649.631 24.057.418 المصاريف المسمحقة والمءأوبات األخر 
 3.816.743 - 3.816.743 نءأوبات عقود الميجير
 81.128.164 - 81.128.164 أقساط غير نكمسبة

 1.436.549 - 1.436.549 عموالت إعادة وينيا غير نكمسبة
 117.606.835 - 117.606.835 نءالبات وحت المسوية

 36.204.455 - 36.204.455 نءالبات نمكبدة وغير نبأغ عناا
 25.125.470 - 25.125.470 إحمياطي عجز األقساط
 5.473.471 - 5.473.471 إحمياطيات فنية أخر 

 162.764.781 - 162.764.781 المسمح  الى عميات المسانميا
 13.771.241 - 13.771.241 نكافية  ااية المدنة لأموظفيا

 32.712.373 32.712.373 - المسمحقة الزكاة
 2.353.079 2.353.079 - عوائد إسمثمار الوديوة النظانية

 547.671.696 37.715.083 509.956.613 نجموع المءأوبات
    فائض عمأيات المينيا

 1.714.863 - 1.714.863 الفائض الممراكم
 1.222.306 - 1.222.306 إحمياطي القيمة الوادلة عأى اتسمثمارات المماحة لأبيع
 (2.718.032) - (2.718.032) المسارة اتكموارية الممراكمة عأى نكافية  ااية المدنة

 547.890.833 37.715.083 510.175.750 نجموع المءأوبات وفائض عمأيات المينيا
    

    حقوق المسانميا
 300,000,000 300,000,000 - رأس المال

 50.721.307 50.721.307 - احمياطي  ظاني
 71.407.068 71.407.068 - أرباح نبقاة 

 17.882.287 17.882.287 - احمياطي القيمة الوادلة عأى اتسمثمارات المماحة لأبيع
 224.967 224.967 - وسويات فروق ورجمة عمالت اجنبية

 440.235.629 440.235.629 - نجموع حقوق المسانميا
 988.126.462 477.950.712 510.175.750 نجموع المءأوبات وحقوق المسانميا

 

 

 

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

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

 م2021مارس  31

     24 
   

 

 معلومات تكميلية )تتمة( -19
  ندققة  2020ديسمبر  31كما في  

 المجموع عمأيات المسانميا عمايات المينيا قائمة المركز المالي 

    الموجودات
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد ونا في حكمه

 288,808,058 14,505,930 274,302,128 ودائع ألجل
 36,267,297 - 36,267,297 صافي بالأقساط وذنم نويدي المينيا المدينة، 

 15,250,132 - 15,250,132 المكمسبةحصة نويدي المينيا نا األقساط غير 
 34,868,873 - 34,868,873 حصة نويدي المينيا نا المءالبات وحت المسوية

 5,794,590 - 5,794,590 حصة نويدي المينيا نا المءالبات الممكبدة وغير ُنبأَّغ عناا
 3,733,851 - 3,733,851 وكاليف إكمماب وثائ  وينيا ن جأة

 252,441,453 199,708,514 52,732,939 إسمثمارات
 185,048,574 185,048,574 - المسمح  نا عمأيات المينيا

ع ونوجودات أخر   25,015,836 2,219,964 22,795,872 نصاريف ندفوعة نقدنا
 4,569,427 - 4,569,427 ح  اسممدام الموجودات 

 3,717,353 - 3,717,353 صافيبال،  ونوجودات غير نأموسة نممأكات ونودات
 700,618 700,618 - إسمثمار في شركات زنيأة

 30,000,000 30,000,000 - وديوة  ظانية
 1,838,010 1,838,010 - عوائد إسمثمار الوديوة النظانية

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

 26,879,684 - 26,879,684 ذنم حانأي الوثائ  والذنم الدائنة
 12,557,417 - 12,557,417 أرصدة نويدي المينيا الدائنة

 14,704,394 2,666,451 12,037,943 المصاريف المسمحقة والمءأوبات األخر 
 4,471,572 - 4,471,572 نءأوبات عقود الميجير
 91,976,873 - 91,976,873 أقساط غير نكمسبة

 1,606,945 - 1,606,945 نكمسبةعموالت إعادة وينيا غير 
 122,744,363 - 122,744,363 نءالبات وحت المسوية

 38,964,437 - 38,964,437 نءالبات نمكبدة وغير نبأغ عناا
 23,753,336 - 23,753,336 إحمياطي عجز األقساط
 5,802,271 - 5,802,271 إحمياطيات فنية أخر 

 185,048,574 - 185,048,574 المسمح  الى عميات المسانميا
 16,012,358 - 16,012,358 نكافية  ااية المدنة لأموظفيا

 30.147.838 30.147.838 - المسمحقة الزكاة
 1,838,010 1,838,010 - عوائد إسمثمار الوديوة النظانية

 576.508.072 34.652.299 541,855,773 نجموع المءأوبات
    فائض عمأيات المينيا

 1.714.863 - 1.714.863 الفائض الممراكم
 (77,725) - (77,725) إحمياطي القيمة الوادلة عأى اتسمثمارات المماحة لأبيع
 (2,718,032) - (2,718,032) المسارة اتكموارية الممراكمة عأى نكافية  ااية المدنة

 575.427.178 34.652.299 540.774.879 نجموع المءأوبات وفائض عمأيات المينيا
    

    حقوق المسانميا
 300,000,000 300,000,000 - رأس المال

 50.721.307 50.721.307 - احمياطي  ظاني
 79.817.669 79.817.669 - أرباح نبقاة 

 13,771,122 13,771,122 - احمياطي أرباح القيمة الوادلة عأى اتسمثمارات المماحة لأبيع
 208.729 208.729 - عمالت اجنبيةوسويات فروق ورجمة 

 444.518.827 444.518.827 - نجموع حقوق المسانميا
 1.019.946.005 479,171,126 540.774.879 نجموع المءأوبات وحقوق المسانميا
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل األولية الموجزة 

 

 

 التأمين عمليات

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

    اإليرادات

 35.806.127 - 35.806.127 إجمالي األقساط المكممبة 
 (2.762.547) - (2.762.547) مسندةالط إعادة المينيا اأقس

 (2.314.469) - (2.314.469) أقساط فائض المسارة
 30.729.111 - 30.729.111 صافي األقساط المكتتبة

 7.310.542 - 7.310.542 المغيرات في األقساط غير المكمسبة  صافي 
 38.039.653 - 38.039.653 صافي األقساط المكتسبة
 1.843.842 - 1.843.842 عموالت إعادة المينيا

 415.628 - 415.628 األخر رسوم وثائ  المانيا وإيرادات اتكمماب 
 40.299.123 - 40.299.123 إجمالي اإليرادات

    

    تكاليف اإلكتتاب

 (37.196.462) - (37.196.462) إجمالي المءالبات المدفوعة 

 3.899.747 - 3.899.747 حصة نويدي المينيا نا المءالبات المدفوعة
 (33.296.715) - (33.296.715) صافي المطالبات المدفوعة

 3.151.116 - 3.151.116 المغيرات في المءالبات وحت المسوية  صافي 
 1.918.430 - 1.918.430 المغيرات في المءالبات الممكبدة وغير نبأغ عناا  صافي 

 (28.227.169) - (28.227.169) صافي المطالبات المتكبدة
 (1.372.134) - (1.372.134) المغيرات في إحمياطي النقص بيقساط المينيا 

 328.800 - 328.800 المغيرات في اتحمياطيات الفنية األخر 
 (2.407.715) - (2.407.715) وكاليف إكمماب وثائ  المينيا
 (249.931) - (249.931) وكاليف اتشراف والمفميش
 (3.991.263) - (3.991.263) نصاريف اتكمماب األخر 

 (35.919.412) - (35.919.412) اإلكتتابإجمالي تكاليف 
    

 4.379.711 - 4.379.711 اإلكتتاب فائضصافي 

    

    التشغيلية أخرى )المصاريف( /اإليرادات 

 1.414.392 - 1.414.392 نمصص الديون المشكوك في وحصيأااعكس 
 (16.107.612) (823.219) (15.284.393) نصاريف عمونية وإدارية

 2.133.957 1.182.165 951.792 عموالت نا ودائع ألجل وإسمثماراتدخل 
 1.846.996 1.646.537 200.459 دخل ووزيوات أرباح

 1.782.003 (66.710) 1.848.713 أرباح نحققة نا إسمثمارات
 (1.218.783) (1.218.783) - إ مفاه قيمة اتسمثمارات المماحة لأبيع 

 (89.161) (89.161) - نا الشركة الزنيأة الربححصة 
 12.431 (50.714) 63.145 األخر  /   المصاريف   اتيرادات

 (10.225.777) 580115 (10.805.892) ، صافياألخرىلتشغيلية ا (المصاريف) اإليرادات/ مجموع

    

 (5.846.066) 580.115 (6.426.181) إجمالي المسارة قبل ووزيع الفائض والزكاة
 - (6.426.181) 6.426.181 لأمسانميا المحملالوجز 

    

 (5.846.066) (5.846.066) - صافي الخسارة قبل الزكاة

 (2.564.535) (2.564.535) - الزكاة المحملة
    

 (8.410.601) (8.410.601) - صافي الخسارة بعد الزكاة
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
  غير ندققة  2020نارس  31لفمرة الثالثة أشار المنماية في  قائمة الدخل األولية الموجزة 

 

 

 المينيا عمأيات

 لاير سوودي

 عمأيات المسانميا

 لاير سوودي

 المجموع

 لاير سوودي

    اتيرادات

 67.053.223 - 67.053.223 إجمالي األقساط المكممبة 
  3.969.104  -  3.969.104  مسندةالط إعادة المينيا اأقس

  3.479.620  -  3.479.620  أقساط فائض المسارة
 59.604.499 - 59.604.499 صافي األقساط المكممبة

  1.923.937  -  1.923.937  المغيرات في األقساط غير المكمسبة  صافي 
 57.680.562 - 57.680.562 صافي األقساط المكمسبة
 3.776.704 - 3.776.704 عموالت إعادة المينيا

 565.269 - 565.269 وثائ  المانيا وإيرادات اتكمماب األخر رسوم 
 62.022.535 - 62.022.535 إجمالي اتيرادات

    

    وكاليف اتكمماب

  60.475.320  -  60.475.320  إجمالي المءالبات المدفوعة 
 5.244.812 - 5.244.812 حصة نويدي المينيا نا المءالبات المدفوعة

  55.230.508  -  55.230.508  المءالبات المدفوعةصافي 
  2.252.607  -  2.252.607  المغيرات في المءالبات وحت المسوية  صافي 

 3.764.959 - 3.764.959 المغيرات في المءالبات الممكبدة وغير نبأغ عناا  صافي 
  53.718.156  -  53.718.156  صافي المءالبات الممكبدة

  2.239.150  -  2.239.150  المغيرات في إحمياطي النقص بيقساط المينيا 
 98.104 - 98.104 المغيرات في اتحمياطيات الفنية األخر 

  4.573.686  -  4.573.686  وكاليف إكمماب وثائ  المينيا
  431.768  -  431.768  وكاليف اتشراف والمفميش
  1.752.167  -  1.752.167  نصاريف اتكمماب األخر 
  62.616.823  -  62.616.823  إجمالي وكاليف اتكمماب

    

  594.288  -  594.288  اتكمماب عجزصافي 

    

    المشغيأية أخر   المصاريف  /اتيرادات 

 211.973 - 211.973 نمصص الديون المشكوك في وحصيأااعكس 
  15.003.464   642.167   14.361.297  نصاريف عمونية وإدارية

 3.795.693 1.227.495 2.568.198 دخل عموالت نا ودائع ألجل وإسمثمارات
 2.598.374 2.127.321 471.053 دخل ووزيوات أرباح

 177.178 19.040 158.138 أرباح نحققة نا إسمثمارات
  7.126.797   5.531.398   1.595.399  إ مفاه قيمة اتسمثمارات المماحة لأبيع 

 441.231 441.231 - نا الشركة الزنيأة الربححصة 
 1.508.978  453.666  1.962.644 األخر  اتيرادات /   المصاريف  

  13.396.834   2.812.144   10.584.690  األخر لمشغيأية االمصاريف  نجموع

    

  13.991.122   2.812.144   11.178.978  إجمالي المسارة قبل ووزيع الفائض والزكاة
 -  11.178.978  11.178.978 لأمسانميا المحملالوجز 

    

  13.991.122   13.991.122  - صافي المسارة قبل الزكاة
  2.441.668   2.441.668  - الزكاة المحمأة

    

  16.432.790   16.432.790  - صافي المسارة بود الزكاة
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 

 

 

 التأمين عمليات

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

    

 (8.410.601) (8.410.601) - للفترة الخسارة صافي

    

    الخسارة الشاملة اآلخرى

    

    البنود المي سيمم إعادة وصنيفاا في قائمة الدخل في الفمرات الالحقة

    :اتسمثمارات المماحة لأبيع

 (1.782.003) 66.710 (1.848.713) صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -
 7.193.199 4.044.455 3.148.744 صافي المغير في القيمة الوادلة -

 16.238 16.238 - وسويات فروق ورجمة عمالت اجنبية
 1.300.031 4.127.403 5.427.434 
    

 (2.983.167) (4.283.198) 1.300.031 للفترة الخسارة الشاملةمجموع 
 

 
  غير ندققة  2020نارس  31لفمرة الثالثة أشار المنماية في  قائمة الدخل الشانل األولية الموجزة 

 

 

 عمأيات المينيا

 لاير سوودي

 عمأيات المسانميا

 لاير سوودي

 المجموع

 لاير سوودي

    

  16.432.790   16.432.790  - لأفمرة المسارة صافي

    

    المسارة الشانأة اآلخر 

    

    البنود المي سيمم إعادة وصنيفاا في قائمة الدخل في الفمرات الالحقة

    لأبيع:اتسمثمارات المماحة 

  177.178   19.040   158.138  صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -
  16.147.550   15.260.783   886.767  صافي المغير في القيمة الوادلة -

  1.044.905   15.279.823   16.324.728  
    

  32.757.518   31.712.613   1.044.905  نجموع المسارة الشانأة لأفمرة
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 )غير مدققة( 2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات 

    األنشطة التشغيلية التدفق النقدي الناتج من 
 (5.846.066) (5.846.066) - المسارة قبل الزكاة 

 - 6.426.181 (6.426.181) ننسوب إلى المسانميا عجز
    ووديالت عأى البنود غير النقدية:
 369.747 - 369.747 اسماالك نممأكات ونودات  

 474 - 474 خسارة نا إسمبواد نممأكات ونودات
 (1.414.392) - (1.414.392) عكس نمصص الديون المشكوك فياا 

 416.376 - 416.376 إسماالك ح  اتسممدام 
 15.313 - 15.313 اتيجار نءأوبات عقودنصاريف الفوائد عأى 

 89.161 89.161 - حصة األرباح في الشركة الزنيأة

 (77.931) - (77.931) نمصص نكافية  ااية المدنة لأموظفيا
 (1.782.003) 66.710 (1.848.713) أرباح نحققة نا إسمثمارات

 1.218.783 1.218.783 - إ مفاه قيمة اتسمثمارت المماحة لأبيع 
    

    المغيرات في الموجودات والمءأوبات المشغيأية
 (11.944.997) - (11.944.997) أقساط وذنم نويدي المينيا المدينة 

 3.538.167 - 3.538.167 حصة نويدي المينيا نا األقساط غير المكمسبة

 1.986.412 - 1.986.412 وحت المسويةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 

 841.552 - 841.552 وغير ُنبأَّغ عناا الممكبدةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 

 (670.720) - (670.720) إكمماب وثائ  وينيا ن جأةوكاليف 

 (4.919.406) - (4.919.406) أقساط وينيا فائض المسارة الم جأة

ع ونوجودات أخر   (7.731.123) 189.530 (7.920.653) نصاريف ندفوعة نقدنا

 4.394.859 - 4.394.859 ذنم حانأي الوثائ  والذنم الدائنة

 (5.260.474) - (5.260.474) أرصدة نويدي المينيا الدائنة

 12.002.655 (16.820) 12.019.475 والمءأوبات األخر  لمسمحقةالمصاريف ا

 (10.848.709) - (10.848.709) غير نكمسبةأقساط 

 (170.396) - (170.396) عموالت إعادة وينيا غير نكمسبة 

 (5.137.528) - (5.137.528) نءالبات وحت المسوية 
 (2.759.982) - (2.759.982) بأغ عناان وغيرنءالبات نمكبدة 

 1.372.134 - 1.372.134 إحمياطي النقص بيقساط المينيا 
 (328.800) - (328.800) أخر  فنيةإحمياطيات 

 (34.774.373) 2.127.479 (32.646.894) 
 (2.163.186) - (2.163.186) مدنة المدفوعةال ااية ة نكافي

 (34.810.080) 2.127.479 (36.937.559) من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد )المستخدم في(  
    

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 
 61.693.682 (36.000.880) 97.694.562 في الودائع ألجل إسمبوادات

 (33.669.732) (7.496.793) (26.172.939) إضافات في اتسمثمارات
 27.172.006 1.046.669 26.125.337 نمحصالت نا إسمثمارات نماحة لأبيع

 (83.223) - (83.223) في المممأكات والمودات إضافات / إسمبوادات
 110.186 - 110.186 نمحصالت نا بيع نممأكات ونودات

 55.222.919 (42.451.004) 97.673.923 األنشطة االستثمارية)المستخدم في(  الناتج من/ صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (670.142) - (670.142) نءأوبات عقود اتيجار 

 - 15.857.612 (15.857.612) المسمح  لومأيات المسانميا
 (670.142) 15.857.612 (16.527.754) صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

    
 19.742.697 (24.465.913) 44.208.610 صافي المغير في النقد ونا في حكمه 

 131.891.933 45.149.516 86.742.417  في بداية الفمرة حكمهالنقد ونا في 
 151.634.630 20.683.603 130.951.027 في نهاية الفترة حكمهالنقد وما في 

    

    المعامالت غير النقدية:
 5.411.195 4.111.165 1.300.030 المغير في القيمة الوادلة لإلسمثمارات المماحة لأبيع

 16.238 16.238 - فروق عمالت اجنبيةوسويات ورجمة 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

  غير ندققة  2020نارس  31لأثالثة أشار المنماية في  قائمة المدفقات النقدية األولية الموجزة 

 المجموع عمأيات المسانميا عمأيات المينيا 

    األ شءة المشغيأية المدف  النقدي الناوج نا 
 (13,991,122) (13,991,122) - المسارة قبل الزكاة 

 - 11,178,978 (11,178,978) عجز ننسوب إلى المسانميا
    ووديالت عأى البنود غير النقدية:
 392,732 - 392,732 اسماالك نممأكات ونودات  

 36,399 - 36,399 خسارة نا إسمبواد نممأكات ونودات
 (211,973) - (211,973) عكس نمصص الديون المشكوك فياا 

 405,925 - 405,925 إسماالك ح  اتسممدام 
 50,140 - 50,140 اتيجار نءأوبات عقودنصاريف الفوائد عأى 

 (441,231) (441,231) - حصة األرباح في الشركة الزنيأة
 473,699 - 473,699 نمصص نكافية  ااية المدنة لأموظفيا

 (177,178) (19,040) (158,138) أرباح نحققة نا إسمثمارات
 7,126,797 5,531,398 1,595,399 إ مفاه قيمة اتسمثمارت المماحة لأبيع 

    

    المغيرات في الموجودات والمءأوبات المشغيأية
 (7,535,740) - (7,535,740) أقساط وذنم نويدي المينيا المدينة 

 5,095,491 - 5,095,491 نا األقساط غير المكمسبةحصة نويدي المينيا 

 1,238,733 - 1,238,733 وحت المسويةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 

 194,590 - 194,590 وغير ُنبأَّغ عناا الممكبدةحصة نويدي المينيا نا المءالبات 

 (484,421) - (484,421) إكمماب وثائ  وينيا ن جأةوكاليف 

 (5,723,696) - (5,723,696) فائض المسارة الم جأة أقساط وينيا

ع ونوجودات أخر   2,010,449 574,004 1,436,445 نصاريف ندفوعة نقدنا

 3,730,956 - 3,730,956 ذنم حانأي الوثائ  والذنم الدائنة

 (7,361,924) - (7,361,924) أرصدة نويدي المينيا الدائنة

 3,873,307 (274,433) 4,147,740 والمءأوبات األخر  لمسمحقةالمصاريف ا

 (3,171,554) - (3,171,554) أقساط غير نكمسبة

 (185,738) - (185,738) عموالت إعادة وينيا غير نكمسبة 

 1,013,874 - 1,013,874 نءالبات وحت المسوية 

 (3,959,549) - (3,959,549) بأغ عناان وغيرنءالبات نمكبدة 

 2,239,150 - 2,239,150 إحمياطي النقص بيقساط المينيا 

 (98,104) - (98,104) أخر  فنيةإحمياطيات 

  18.018.542  2,558,554  15.459.988  
 (43,665) - (43,665) مدنة المدفوعةال ااية ة نكافي

  15.503.653  2,558,554  18.062.207  نا األ شءة المشغيأية الناوجصافي النقد  المسممدم في   
    

    األ شءة االسمثماريةالمدف  النقدي الناوج نا 
 60,963,801 - 60,963,801 إسمبوادات في الودائع ألجل
 (33,318,678) (11,250,300) (22,068,378) إضافات في اتسمثمارات

 13,637,669 10,650,656 2,987,013 نمحصالت نا إسمثمارات نماحة لأبيع
 (329,579) - (329,579) إضافات / إسمبوادات في المممأكات والمودات

 4,000 - 4,000 نمحصالت نا بيع نممأكات ونودات
 40,957,213 (599,644) 41,556,857 األ شءة االسمثماريةالناوج نا/  المسممدم في   صافي النقد

    

    المدفقات النقدية نا األ شءة الممويأية
 (670,142) - (670,142) نءأوبات عقود اتيجار 

 - (412,368) 412,368 المسمح  لومأيات المسانميا
 - (412,368)  257.774  صافي النقد  المسممدم في / الناوج نا األ شءة الممويأية

    
 24,783,418 1,546,542 23,236,876 صافي المغير في النقد ونا في حكمه 

 125,460,738 54,491,877 70,968,861  في بداية الفمرة حكمهالنقد ونا في 
 150,244,156 56,038,419 94,205,737 في  ااية الفمرة حكمهالنقد ونا في 

    

    الموانالت غير النقدية:
 (16,324,728) (15,279,823) (1,044,905) المغير في القيمة الوادلة لإلسمثمارات المماحة لأبيع
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 أرقام المقارنة -20

وره المصرررنيف عأى ال ةإال أ ه ال يوجد ويثير تعاد .ماشرررى نع عره السرررنة الحاليةمأعيد وبويب بوض أرقام السرررنة السرررابقة لي

 .الموجزةاألولية الكأي لأقوائم المالية 
 

 احداث الحقة -21
 م2020نايو  8 االمرسوما  بماريخ  189، أصدرت ن سسة النقد الوربي السوودي نرسوم رقم 19-جائحة كوفيدل اسمجابة

لجميع شركات المينيا في الممأكة الوربية السوودية. نا بيا األنور األخر  المموأقة بقءاع المينيا، يوجه المرسوم جميع شركات 

يا عأى السيارات القائمة لأبيع بالمجزئة لمدة شاريا باتضافة إلى ووفير وغءية المينيا لممديد فمرة صالحية جميع وثائ  المين

إضافية لمدة شاريا لجميع وثائ  سيارات المجزئة الجديدة المكموبة في غضون شار واحد نا نذا المرسوم والسماح لشركات 

  اتدارة ان نمءأبات المرسوم اليمكا وسويماا لذلك وراألقساط. بسدادالمينيا بودم إلغاء الوثيقة في حالة عدم قيام الم نا عأيه 

 .لممواف  نع ذلكالموجزة  األوليةالمالية  القوائممم ووديل ي لم

 

 ةالموجزاألولية إعتماد القوائم المالية   -22

 . نـ1442 رنضان 27 المواف  م2021 نايو 9 الموجزة بماريخاألولية إعممد نجأس اتدارة القوائم المالية 
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