
  
 
 

 

 
  

  وني التع ا مين أمة للتالع الخليجية ا لشركة ا 

  همة سعودية( ا)شركة مس  

   

 ( مراجعة الغير )  الموجزةاالولية  لية الم ائم القوا 

 في المنتهيتين  لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر

 م 2022 سبتمبر 30 

 المراجعين المستقلين مع تقرير فحص 

 

   



 

 

 وني التع ا مين أمة للتالع الخليجية ا لشركة ا

 همة سعودية( ا)شركة مس 

 

 ) مراجعة غير)  الموجزةاالولية  لية الم ائم القوا

 م2022 سبتمبر 30في  تينالمنتهيأشهر  التسعةر والثالثة أشه تي لفتر

 

 

 

 صفحـة فهـرس 

  

 1 حول القوائم المالية االولية الموجزة  صتقرير الفح

  

 2 الموجزة االولية  ليالمالمركز ائمة اق

  

 3 الموجزة االولية  الدخلئمة اق

  

 4 الموجزة االولية  ملالشالدخل ائمة اق

  

 5 الموجزة االولية  الملكيةفي حقوق  تالتغيرائمة اق

  

 7 -  6 الموجزةاالولية  لنقديةات التدفقائمة اق

  

  47-  8   الموجزةاالولية لية المائم القوات حول احايضا
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 لرئيسية انشطة الالتكوين وا -1

سست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة أشركة مساهمة سعودية ت   –الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني )"الشركة"(  

 9بتاريخ  4030196620(. وسجلت بموجب السجل التجاري رقم 2010يناير  3هـ )الموافق 1431محرم  17/ق، بتاريخ 12والصناعة رقم 

 : يلي للشركة كما الرئيسيالمركز (. عنوان 2010يناير   25هـ )الموافق 1431صفر 

 يجية العامة للتأمين التعاونيالخلالشركة 

 ، الثاني لدوربالزا، ا  نالغيثي  

 مير الشعراء، أشارع  

 جدة، المملكة العربية السعودية.  

 : مختلفةبموجب سجالت تجارية وتعمل  تشتغلتمتلك الشركة الفروع التالية، والتي  

 التجاري  السجل  تاريخ        التجاريرقم السجل   الفرع 

 (م2011 سبتمبر 27الموافق ) هـ1432شوال  29 1010316823 الرياض

 ( م2011اكتوبر    17الموافق  )هـ  1432ذي القعدة    19 2051046836 الخبر

      

بتاريخ    85التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م/  عمال التأمين في المملكة العربية السعودية وفق انظمة  أتم الترخيص للشركة لمزاولة  

الحجة    5 )الموافق  1429ذي  رقم  م2008ديسمبر    3هـ  الوزراء  وقرار مجلس  الحجة    3بتاريخ    365(  )الموافق  1429ذي  ديسمبر   1هـ 

 20( بتاريخ "ساما ")المركزي السعودي  البنك عمال التأمين في المملكة العربية السعودية من أ(. حصلت الشركة على ترخيص مزاولة م2008

 8هـ )الموافق    1431صفر    24  فيالسهم السعودية )تداول(  أ  سوق  لدىالشركة مسجلة   (.م2010مارس    6هـ )الموافق  1431ربيع االول  

  .(م2010فبراير 

ً إعمال  أعمال التأمين والخدمات المتعلقة بها التي تتضمن  أتهدف الشركة الى مزاولة   نظمة للقوانين واأل  عادة التأمين بموجب نظام الشركة ووفقا

والبحري   ،والهندسيوالممتلكات  على الخدمات الطبية والسيارات    التامينها الرئيسية  يات تشمل عملوالمعمول بها في المملكة العربية السعودية.  

 والحوادث والمسؤوليات.  

 ساسي للشركة فان الفائض من عمليات التأمين يوزع كما يلي: وفقا للنظام األ 

 % 90 محول الى عمليات المساهمين 

 % 10 محول الى عمليات التأمين 

 100 % 

 

 المساهمين.الى عمليات بأكمله تحويل العجز  ن عمليات التأمين، يتممالناتج في حالة وجود عجز في 

تقترح الشركة بموافقة من ساما توزيع صافي فائض حملة الوثائق السنوي مباشرة الى حملة الوثائق في   ،ساماوفقاً لالئحة التنفيذية الصادرة عن 

 وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس االدارة. 

 تحويل محفظة التأمين 

  "( الشركة السعودية العامة للتأمين)"  معفاة()مقفلة  مين التعاوني  أبرمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للت أ،  م 2012مايو    19في  

)"البائعون"( والتي بموجبها اقتنت عمليات    "(الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني( )")مقفلة معفاةمين المحدودة  أوشركة الخليج التعاوني للت 

البنك المركزي مليون لاير سعودي بموافقة    36,26بمبلغ شهرة قدره    2009يناير    1اعتبارا من  مين البائعين في المملكة العربية السعودية  أت 

 مين ذات صلة لمبلغ معادل. أمع كافة موجودات ومطلوبات ت  "(ساماالسعودي )" 
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 عداد  سس اإلأ -2

 أسس العرض والقياس  1.2

  السعودية"التقرير المالي االولي" المعتمد في المملكة العربية - 34الدولي رقم  المحاسبة  لمعيار ولية الموجزة تم اعدادها وفقا ن القوائم المالية األإ

 .والمحاسبين للمراجعينالمعايير والصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية   وكذلك

القيمة العادلة من خالل  االستثمارات ب ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس    االستمراريةعلى أساس مبدأ    الموجزة  األولية  أعدت القوائم المالية

الدخل العادلة  قائمة  بالقيمة  قياسها  تم  التي  للبيع  المتاحة  الواالستثمارات  والتزامات مزايا  الحالية لاللتزامات    موظفين.  بالقيمة  قياسها  يتم  التي 

 .المتوقعةاالئتمان  وحدةالمستقبلية باستخدام طريقة 

السيولةالموجزة    وليةاأل  المالي  المركز   قائمة  بعرض  الشركة  تقوم درجة  حسب  للبيع    باستثناء  .بالترتيب  المتاحة    والممتلكاتاالستثمارات 

النظامية، والتزامات المنافع يعة  الود  من المستحق    عائدالنظامية وال  والوديعةوالشهرة    ملموسة  غيروأصول    وحق استخدام الموجودات  والمعدات،

 طبيعة ذات  االخرى  وااللتزامات  الموجودات  وجميع  إلى البنك المركزي السعودي  مستحقال  والعائد  يجارعقود اال  والتزامات  لموظفينلالمحددة  

 . ذلك غير ينص مالم االجل قصيرة

 سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعةمن رأس مال الشركة. خالل فترة    %37، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  م 2022  سبتمبر  30بتاريخ  

 مليون لاير سعودي، بالضافة الى تدفقات نقدية تشغيلية سالبة.  53.34، تكبدت الشركة خسائر بمبلغ م2022

قامت  وبالفعل قد    ،والطبي  المركبات  يلقطاع  السلبيةعائدة بصفة أساسية إلى النتائج    م2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةإن خسائر فترة  

بتصميم وتنفيذ العديد من تدابير تحسين األداء والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إستراتيجيات تسعير أفضل، وتنويع محفظة التأمين،   الدارة

التدابير نتائج هذه  تنعكس  أن  المتوقع  للسيارات. من  الثالث  الربعية    وإدخال مزايا جديدة واستبدال مسؤول الطرف  الفترات  في  إيجابي  بشكل 

نتيجة لتدابير تحسين األداء، بشرط استمرار تحقيق التوقعات األساسية   اليجابي االتجاهم، وبالتالي من المتوقع أن يستمر 2022المتبقية من عام 

السوق   الالزمة لألعمال والظروف االقتصادية. ستستمر الدارة في مراقبة مؤشرات األداء وظروف  التصحيحية  السائدة واتخاذ الجراءات 

 وتعديل خطة عملها، إذا لزم. 

مستمرة   أجرى مجلس إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة ولديها القناعة بأنها ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة

الدارة ليست على علم بوجود عدم تأكد جوهري يثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على االستمرار  في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن  

وبناًء على ذلك، تعتقد الدارة أن عمليات الشركة سوف    كمنشأة مستمرة. وبالتالي، تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة طبقاً لمبدأ االستمرارية.

، وأن مبدأ االستمرارية المستخدم سوف يظل مناسباً لعداد القوائم المالية األولية  في ظل السياق العادي لألعمال  تستمر في المستقبل المنظور

   الموجزة. 

ظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فان الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وتعرض أن وفقا لمتطلبات  

في إيضاح    يرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بها.الوااللتزامات و  الموجوداتيتم تسجيل    لذلك   ألمالية وفقالقوائم ا

ية  ، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولالمركز المالي االولية الموجزة  عرض قائمةمن القوائم المالية األولية الموجزة تم    21

 الموجزة وقائمة التدفق النقدي األولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين منفصلة.

مع القوائم المالية للسنة المنتهية في   إن القوائم األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها

 م. 2021ديسمبر  31

 تعتبر القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة بأكملها.قد ال 

 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للشركة وتم تقريب البيانات المالية ألقرب ألف. 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  2.2

التي تؤثر على  يقتضي على   المالية االولية للشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات  القوائم    المحاسبية  السياساتالدارة عند إعداد 

 الفعلية  النتائج  تختلف  قد.  واليضاحات المرفقة، وإيضاحات االلتزامات المحتملة  والمصروفات،  اليرادات،و  ،والمطلوبات  ،الموجوداتمبالغ  و

 .التقديرات هذه عن

تأكد ال  عدم   اتتطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير  مهمةإعداد القوائم االولية الموجزة، تقوم الدارة بعمل تقديرات    عند

فإن الشركة ومع ذلك،    .م2021سمبر  دي   31تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيقها في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في    التي

)بالشارة    19  - قد راجعت المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد والتي تم الفصاح عنها بالقوائم المالية السنوية السابقة على خلفية جائحة كوفيد  

 (. 22إلى إيضاح 

 العمليات   موسمية 3.2

 .للشركة قد تؤثر على عمليات التأمين  أي تغيرات موسميةال توجد 
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3

عداد القوائم إ  المستخدمة فيولية الموجزة تتوافق مع تلك  عداد هذه القوائم المالية األإالمتبعة في    ، والتقديرات، واألحكامالسياسات المحاسبيةن  إ

 : يما يل باستثناء م2021 رديسمب  31 المنتهية في السنوية للسنة المالية

 الشركة   الجديدة والمعدلة المطبقة بواسطة اتتفسير اللتقارير المالية ولالدولية   المعايير 1.3

يناير    1أي لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد    الحالي،بالتقرير    المذكورةأصبح عدد من المعايير والتعديالت الجديدة قابلة للتطبيق على الفترة  

 ر رجعي نتيجة العتماد معايير معدلة وهي هو موضح أدناه: . لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأث م2022

 الوصف  المعايير / التعديالت 

 : عدد من التعديالت ضيقة النطاق على
 

 37معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 سنوية  تحسينات

 

 16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 3 المعيار الدولي للتقارير المالية

 
 

 ( 37)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  العقود الوفاء  تكلفة -  المجدية غير لعقودا

 

 2020 – 2018 سنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية تحسينات

  

 : ومعدات  آالت ممتلكات،

 ( 16معيار المحاسبة الدولي رقم على  التعديالت) المستهدف خدام االست قبل  تالمتحصال

 

 (3المعيار الدولي للتقارير المالية إلى الطار المفاهيمي )التعديالت على  إشارة

 

 الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد.  المعايير 2.3

تنوي الشركة    المذكورة أدناه،  األولية الموجزة   تطبق حتى تاريخ صدور القوائم المالية   قائمة بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم   موضح أدناه

 اعتماد تلك المعايير عندما تصبح نافذة المفعول. 

 
 تاريخ السريان   الوصف  ات / التعديالت  التفسيرر/يي المعا

الفترات المحاسبية التي تبدأ   حتىمؤجل   . على أساس المطلوبات عرض القوائم المالية 1 رقم معيار المحاسبة الدولي
 م. 2024يناير  1ليس قبل تاريخ 

معيار  على  النطاق  ضيقة  تعديالت 
، بيان الممارسة  1المحاسبة الدولي رقم  

 .8، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  2رقم  

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية  
بين   التمييز  على  المالية  القوائم  مستخدمي  ومساعدة 
في   والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغييرات 

 . السياسات المحاسبية

 1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 م. 2023يناير 

 . إنظر لإليضاح أدناه . عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 . إنظر لإليضاح أدناه . األدوات المالية  9الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 

والمطلوبات   12معيار المحاسبة الدولي رقم  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 
 الناتجة من معاملة واحدة. 

 . م2023يناير  1

 ،10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

أ المستثمر وشركاته  بيع  بين  الموجودات  المساهمة في  و 
المشترك مشروعه  أو  المعيار   الزميلة  على  )تعديالت 

، ومعيار المحاسبة الدولي  10الدولي للتقرير المالي رقم  
 (. 28رقم 

متاح للتطبيق االختياري / تاريخ  
 السريان مؤجل إلى أجل غير مسمي.
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 ( تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة(  المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد 2.3

 عقود التأمين   – 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 نظرة عامة: 
 للتقرير والعرض واالفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي    والقياس  االثباتويحدد مبادئ    ،2017مايو    18تم نشر هذا المعيار في  

 عقود التأمين. 4 رقم المالي

أن تصدر    بشرط مالمح المشاركة تقديرية    مع  االستثماروعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود    الصادرة،ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين  

 أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: الجهة

 ;معايير محددة معينة تف ستوامشتقات متضمنة، إذا  •

 و ;مكونات استثمارية مميزة  •

 .أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية •
 

 (. 15والمعيار الدولي للتقرير المالي    9)المعيار الدولي للتقرير المالي  يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة  

 قياس: ال

الدولي للتقال  النقيض منعلى   التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية    ،4  المالي  ريرمتطلبات الواردة في المعيار  الذي سمح لشركات 

 نماذج القياس المختلفة التالية:  17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  ،2015ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 :التالية األساسيات على للقياس العام النموذج يعتمد

 للوفاء، والتي تشمل: التدفقات النقدية  (أ

 احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية. •

 تعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية  •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية  •
 

الخدمات في  كمنشأة تقدم    إثباتهالربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم    لتعاقدية. يمثل هامش الخدمة اهامش الخدمة التعاقدية (ب 

البداية  في    للوفاءلتدفقات النقدية  من ا؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف  نشأتهسلبيًا عند    هامش الخدمة التعاقديةالمستقبل. ال يمكن أن يكون  

 على أنها: كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين . في نهاية مباشرةفي الربح أو الخسارة 
 

تشمل    المتبقية،التغطية    مطلوبات  • النقدية  اوالتي  المستقبلية    للوفاءلتدفقات  بالخدمات  الت   وهامش المتعلقة  ذلك  الخدمة  للمجموعة في  عاقدية 

 . التاريخ

أنها    المتكبدة،  المطالبات مطلوبات   • يتم قياسها على  النقدية  اوالتي  بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك    للوفاءلتدفقات  المتعلقة 

 التاريخ. 
 

المستقبلية.   بالخدمات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  للتغيرات في  التعاقدية الحقًا  أنه ال يمكن أن يكون هامش الخدمة    وبمايتم تعديل هامش الخدمة 

ن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة سيتم ع  تزيدالتغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي    إثبات  يتم  هفإن   سالبا،التعاقدية  

 و الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أ أثر تسجيل

ة عند الثبات المبدئي للعقد )على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية  يادة الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بأسعار مقيدزيتم أيضاً  

إلى وحدات   لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استنادًا

 .التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعةالتغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة 

المتغيرة    منهج الرسوم  يعد منهج  المتغيرة  ً الرسوم  العقود    إلزاميا  نموذجا باسم "عقود   مالمح  ذاتلقياس  أيًضا  إليها  )يشار  المباشرة  مشاركة 

تعديل   يتم  العقود،تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه    إعادة  يتمء العقد وال  هذه المعايير عند بدب   يفيتقييم ما إذا كان العقد  ال  هذا  إجراء مشاركة مباشرة"(. يتم  

 هامش الخدمة التعاقدية أيًضا بالضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس: 

 األساسية، التغيرات في القيمة العادلة للبنود  المنشأة منحصة  •

 األساسية. بالعناصر تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق  •
 

التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا عن النموذج العام  مطلوباتيُسمح بنهج تخصيص أقساط مبسط لقياس  ذلك،بالضافة إلى 

مطلوبات التغطية المتبقية  فإن األقساط،نهج تخصيص  باستخدامة واحدة أو أقل لكل عقد في المجموعة.  مع أو إذا كانت فترة التغطية سن  للقياس

المتعلقة   المطلوبات التأمين. يظل نموذج القياس العام قابالً للتطبيق لقياس  لحيازةاألولي ناقًصا التدفقات النقدية  االثباتمع األقساط المستلمة عند 

ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من   ذلك،دة. ومع  بالمطالبات المتكب 

 المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 ( )تتمة صدرت ولم تطبق بعد الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة،  المعايير 2.3

 ( تتمةعقود التأمين )  – 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 : سريان تاريخ ال

للمؤسسات    . يُسمح بالتطبيق المبكرم2023يناير    1أو بعد    في  تبدأالتي   السنوية  التقريرفترات  إلى   17المالي رقم    للتقريرالمعيار الدولي  طبق  ي 

يتم تحديد .  17رير المالي رقم  خ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقفي أو قبل تاري   األدوات المالية  -   9  المالي  للتقريرالمعيار الدولي  ق  تطب التي  

بداية فترة اعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة المعيار الدولية للتقرير المالي رقم  منذ  إلى إنه    متطلبات التحول لتاريخ التطبيق األولي

عيار  بما تتضمنه من تعديالت على الم  4محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    17للتقرير المالي رقم    الدولي يحل المعيار    ألول مرة.  17

للتقرير رقم   تقديمه في عام    4الدولي  تم  تشملم  2016والذي  المالي رقم    - ،  والتي  للتقرير  الدولي  المعيار  المؤقت من    ومنهجية   ،9العفاء 

غير متاحة، ويتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير    المناهجذه  ، فإن ه17المالي رقم    للتقريرالتراكب. بداية من تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي  

طبيق المعيار الدولي للتقرير قبل ت   9يل. في حال قيام المنشاة بالفعل بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ، بدون تأخير أو تعد9المالي رقم  

 يقدم متطلبات وخيارات إعادة التصميم. 17فإن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التراكب(،  منهجية )مع أو بدون  17المالي رقم 

 التحول: 

عندئذ يكون على المنشأة أن تختار   عملي،بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير  الكامل  إذا كان التطبيق    ذلك،تطبيق بأثر رجعي. ومع    يلزم

 إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة. 

 : واالفصاحالعرض 

 . تواالفصاحا تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض 

 ر: التأثي 

 : أجرت الشركة تحليل الفجوات والفجوات الرئيسية هي كما يلي

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير  

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   من  2خالل التأثير المالي الذي يمارس كجزء من المرحلة  التأثير المالي 
  17للتقرير المالي رقم  تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي   ، قامت الشركة بتقييم األثر المالي17رقم  

ليس مهًما كما هو    17  رقم  ن التأثير على تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليأ وخلص إلى ذلك
 . القياس  نموذج  "(نهج تخصيص األقساط)"مؤهل لقياس   الحال بالنسبة لجميع المحافظ

  الشركة   عملكبيرة كنسبة كبيرة من    الشركة أنه من غير المحتمل أن يكون تأثير البياناتتعتقد   أثير البياناتت 

 . "(نهج تخصيص األقساط )"مؤهل للقياس بموجب 

المعلومات  تعمل   تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات  لتكنولوجيا  نظام جديد  تطبيق  على  بالفعل  والذي سيسهل  والشركة  تحديثه  تم 

 . 17 رقم الماليرير ي للتقتطبيق المعيار الدول

   .توقع حدوث تغييرات جوهرية في العمليةي  وال للتقييم،يخضع تأثير العملية  تأثير العمليات
لتقارير المالية  لتم تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي   التأمين  إعادةالتأثير على ترتيبات 

لتقييم  17رقم   التأمين مؤهلة    القسط تخصيص    منهج. االستنتاج األولي هو أن ترتيبات إعادة 
 . االستنتاج األولي قيد المراجعة. التأميني

 . العمل  بنطاق  التحكم ة سياستعديل  و لمراجعة مستشار خارجي الشركة حاليا مع  تعمل تأثير على السياسات والتحكم بنطاق العمل 
  المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  تنفيذ  فيدور مهم    للعبن  ي رئيسي الشركة بتوظيف موظفين    قامت الموارد البشرية 

 . التدريبية الدورات من قليلعدد   إجراءإلى  بالضافة 17

 

أقدمت الشركة على تسليم المرحلة الثالثة "خطة التنفيذ" للبنك المركزي السعودي  الموجزة،    االولية من تاريخ نشر هذه القوائم المالية    اعتبارا
 م على التوالي. 2021وم 2020لنتائج التشغيل التجريبي )غير مراجعة( طبقا لبيانات األعوام  2مع عدد 
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 ( تتمةالمحاسبية الهامة )السياسات  -3

 ( تتمة الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد ) المعايير 2.3

 االدوات المالية  – 9رقم    الدولي للتقرير الماليمعيار ال

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي لرقم    م2014يوليو    24تم نشر هذه المعيار في  

 باألدوات المالية:  

 التصنيف والقياس   (أ

لعادلة من خالل منهجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة ا  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    يستخدم

 الدخل الشامل االخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا: 

 ;و التعاقدية تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية  •

المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على المبلغ أدت األحكام التعاقدية لألصل  •

 أصل الدين القائم.
 

و الخسارة  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ

 الشرطين التاليين:  استيفاءالبيع، في حالة عند 

 ;و وللبيعضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  باألصلاالحتفاظ  •

 تمثل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة.  •
  

إلى ذلك، عند الثبات المبدئي، يمكن   من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالضافةيتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي  

من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك بغلي أو يحد بشكل جوهري من عدم التطابق   العادلة للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة  

 المحاسبي.

قوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء انتخابات ال رجعة فيها لتقديم التغييرات الالحقة في  بالنسبة ألدوات ح

 خسارة. الدخل الشامل االخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو ال

لتزام  لى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لالإضافة إ

الدخل   التغييرات في المخاطر االئتمانية لهذا االمتثال في  العائدة إلى  اثار تغيرات المخاطر  المالي  إثبات  االئتمانية الشامل االخر، مالم يؤدي 

 . خسارةربح أو  اليلاللتزام في الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي 

 االنخفاض في القيمة   (ب

االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة  الخسائر 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات  9. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري المالي رقم  39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  

انية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتم

 مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االثبات المبدئي.

 محاسبة التحوط   (ج

متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر. تحدد   9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

القيمة   باستثناء تحوطاتالمتطلبات نهجاً أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط  

تطبيق متطلبات العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في 

 . 39محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاس
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 ( )تتمةالمحاسبية الهامة  السياسات  -3

 )تتمة( الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد  المعايير 2.3

 )تتمة(   االدوات المالية – 9رقم    الدولي للتقرير الماليمعيار ال

 : السريان تاريخ 

. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  م2018يناير    1هو    9كان تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

عقود التأمين،   -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    –  9الدولي للتقرير المالي رقم    عقود التأمين: تطبيق المعيار  –  4رقم  

الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق   4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2016سبتمبر    12المنشور في  

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر    9ر الدولي للتقرير المالي رقم  للحد من آثار تطبيق المعيا  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: - 17عن مجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 حتى إصدار سابق من:   9للتقرير المالي رقم تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي  (أ

 تاريخ السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو   -

الدولي تمديد تاريخ السريان المعيار الدولي   معايير المحاسبة. يقترح مجلس  م2021يناير    1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد   -

الفصاحات الضافية المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل. هذا  . إن ام2023يناير    1إلى    4للتقرير المالي رقم  

 سابقا، أو   9الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

اثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد محددة، إزالة   جودات ماليةلمو، ولكن بالنسبة 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (ب 

 إضافية مطلوبة.  افصاحاتتحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من األرباح أو الخسائر. خالل الفترة األولية، هناك 

( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في  1: )م2017يناير    1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من  

)بما في ذلك مكونات الوديعة أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( مع إجمالي القيمة  4نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لجميع   و)مطلوباتهاالدفترية  مقارنة  2؛  تمت  لجميع (  الدفترية  القيمة  إجمالي  مع  بتأمين  المرتبطة  الشركة  لمطلوبات  الدفترية  القيمة  إجمالي 

لي للتقرير مطلوباتها. بناًء على هذه التقييمات، خلصت الشركة إلى أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدو

المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في االفصاحات  ر عقود التأمين الجديد. يتم إدراج  إلى تاريخ سريان معيا  9المالي رقم  

 القوائم المالية للشركة.  

 تقييم األثر: 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  480، بلغ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بتأمين  م2022  سبتمبر  30في  

سعودي(،    536:  م2021 )  220ومليون لاير  سعودي  علمليون لاير  70:  م2021ديسمبر    31مليون لاير  تبلغ    ىسعودي(  حالياً  التوالي. 

النقد   تتكون من  بالتكلفة المطفأة والتي  بها  المالية المحتفظ  تاريخ    واستثمارات   ،ودائع  ،حكمهي  ف  وماالموجودات   ، االستحقاقمحتفظ بها حتى 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  209الذمم المدينة األخرى    وبعض  صافي  –المستحق من معيدي التأمين    ،صافي  –أقساط التأمين المدينة  

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  44,38مليون لاير سعودي(.  وتبلغ حالياً االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة    300:  م2021

 مليون لاير سعودي(.  44,83: م2021

الشركة   ومع ذلك، في هذه المرحلة، ال تتوقع  ،9لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم كامل للتغييرات من تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 

  عيار تقييم الم ل  . ما ورد أعاله يستند إلى تأثير عالي المستوى9التي ستتأثر بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    الماليةاألصول  تصنيف وقياس  

يًا وقد تخضع للتغييرات الناشئة عن مزيد من التحليل التفصيلي . يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حال9تقارير المالية  لالدولي ل

تتوقع بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة   والضافي المعقول وتوفير المعلومات الداعمة للشركة في المستقبل. بشكل عام، الشركة 

 البنك المركزي السعودي ع أن يكون كبيرا. كما هو مطلوب من قبل  نفس الشيء ال يتوق  . ومع ذلك، فإن تأثير9للمعيار الدولي للتقارير المالية  

، وفقًا  م2021المالية لعام  قوائمعلى ال 9لجراء مراجعة تفصيلية لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية  ، فإن الشركة في طور العداد)"ساما"(

 كما في تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   الجديدالمعيار  في الوقت الحاضر ليس من الممكن تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا    لذلك

  



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 ( تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2022 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهيتين في و الثالثة أشهر تيلفتر
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 في حكمه  النقد وم ا -4

 : يليحكمه مما وما في النقد  يتكون

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 مراجعة( )
 لاير سعودي  ألف

    

    عمليات التأمين 

 21  9 نقد في الصندوق 

 10,350  4,173 وكنقد لدى البن 

 14,449  -- ( 5)انظر االيضاح رقم واستحقاق أقل من ثالثة أشهر ودائع مرابحة 

 4,182  24,820 
 

 

 
  

    عمليات المساهمين 

 6,292  11,164 كونقد لدى البن 

 225,000  -- ( 5)انظر االيضاح رقم واستحقاق أقل من ثالثة أشهر ودائع مرابحة 

 11,164  231,292 

    

 256,112  15,346 إجمالي النقد وماقي حكمه 

    

 بحة امرئع اود -5

 : استثمارات في ودائع مرابحة تتألف من

 

 

 

 م 2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

    
    عمليات التأمين 
 14,449  14,449 ودائع بالمرابحة

 (14,449)  --  ( 4قل من ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم أناقصا: ودائع مرابحة مدة استحقاقها  

 14,449  -- 

    عمليات المساهمين 
 225,000  150,000 ودائع بالمرابحة

 ( 225,000)  --  ( 4قل من ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم أناقصا: ودائع مرابحة مدة استحقاقها  

 150,000   -- 

    
 --   164,449 ودائع بالمرابحة  في استثمارإجمالي 

    
 .سنويا( %0,67: م2021ديسمبر  31) م2022 سبتمبر 30سنويا كما في  لاير %2.29تعطي عائد بنسبة  ودائع المرابحةهذه  (أ)
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 صافي بال ، مدينةتأمين  أقساط ذمم -6

 : مما يلي التأمين المدينة من مبالغ مستحقةتتألف أقساط 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

    

 80,429  148,592 حملة وثائق التأمين

 4,837  6,340 ( 16أطرف ذات عالقة )إيضاح 

 154,932  85,266 

 (21,326)  (23,888) اقساط تأمين مدينة مخصص انخفاض في 

 63,940  131,044 صافي -إجمالي أقساط التأمين المدينة 

 

 : كما يلي لسنةا لفترة/ ا للمدينة خالالذمم اض في ا نخفالاحركة مخصص إن 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

    

 20,117  21,326 الرصيد في بداية الفترة /السنة 

 1,204  2,562 مخصص خالل الفترة / السنة 

 ( 5)  -- المشطوب 

 21,326  23,888 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  

    
 

 ت ارا ستثمالا -7

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

    

    عمليات المساهمين 

    ( 1.7)إيضاح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 16,303  15,479 األوراق المالية ر في استثما -

 28,529  24,984 صناديق االستثمار ر في استثما -

 40,463  44,832 

    

 2,000  2,000 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 1,923  1,923 (2.7)إيضاح للبيع  ةحاستثمارات متا

 48,755  44,386 إجمالي االستثمارات 
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 )تتمة(   االستثمارات -7

 لدخل  ا ئمة ال ق دلة من خالالع اقيمة  لاب ت ا راستثم ا 1.7

 لدخل: ائمة ال قمن خال بقيمتها العادلة لمصنفةا ت اراستثمالايلي حركة  افيم

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

    

 32,946  44,832 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 11,886  (4,369) خالل الفترة/ السنة  محقق غير ربح /(  ة)خسار 

 44,832  40,463 الفترة /السنة الرصيد في نهاية 

    

م: 2021ديسمبر    31) سعودي  مليون لاير  40,46همين مبلغ  المسات  الدخل لعملي ائمة  ال قدلة من خالالعا لقيمة  ات ب اراستثمال اتشمل محفظة  

االستثمارات  ن هذه السعودية. العربية المملكة الملكية في اسهم حقوق ار واستثمال اديق افي صن  ارهاستثمالتي تم ا سعودي( ومليون لاير 44,83

 مريكي.الار لدوال السعودي وا تقييمها بالريال يتم

ت  ا لشركادرة عن  الصار  استثمالاديق  الية وصن الماق  اورالالمحفظة في  الدخل مدرجة. تستثمر  ائمة  اقل  دلة من خالالعالقيمة  ات ب اراستثمالان كل  إ

 لسعودية. العربية المملكة الية في المات ا لمؤسساو

 ح للبيع امت  راستثم ا 2.7

 لشركةا  اصنفتهلتي  اوت مسؤولية محدودة غير مدرجة  ا ة ذ)نجم(، شركة سعودي   التأمينت  اشركة نجم لخدم  أسهممن    %3.85  الشركةتمتلك  

 . (14)انظر االيضاح رقم  لتكلفةاب  اتهاثباح للبيع ويتم ار مت استثماك

 أخرى  وموجوداتمقدماً   ةمدفوع مصروفات -8

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  ألف

 

 عمليات التأمين 

   

 8,023  19,131 مدفوعات مقدما 

 33,606  27,591 ( 8.1)إيضاح   موجودات أخرى

 46,722  41,629 

    عمليات المساهمين 

 158  323 مدفوع مقدما 

 105  1,576 موجودات أخرى 

 1,899  263 

    

 41,892  48,621 إجمالي مدفوعات مقدما والموجودات األخرى 

 

  والضريبة والجمارك الزكاةهيئة األصول األخرى المبالغ التي سددتها الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها  تشمل 8.1 

لتجنب الغرامات.    والضريبة والجمارك  الزكاةهيئة    مليون لاير سعودي. وقد تم سداد المدفوعات إلى  7.3بمبلغ    م2019و  م2018للسنتين الماليتين  

  الزكاةهيئة  وتعتقد إدارة الشركة أن هناك أساًسا قويًا للغاء التقييم الذي قدمته    الهيئة،قدمت الشركة اعتراضات على تقييم    الفترة،انتهاء  بعد  

 . وسيعاد المبلغ بالكامل في الوقت المناسب والضريبة والجمارك
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 وديعة نظامية  -9

لدى بنك تم مليون لاير سعودي    20رأسمالها المدفوع بمبلغ  من    %10الشركة  ودعت  أ  ، (”ساما“السعودي )وفقا لالئحة التنفيذية البنك المركزي 

 وتممليون لاير سعودي    300م، قامت الشركة بزيادة رأس مالها بمقدار  2021خالل عام  .  "(ساما )"  السعودي  المركزي  البنكاختياره من قبل  

والبالغ % من رأس مالها المدفوع الجديد  15االنتهاء من الجراءات القانونية، إال أن الشركة أودعت مبلغًا إضافيًا قدره وديعة نظامية بما يعادل  

مليون لاير    75م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  75وقدره    م2022  سبتمبر  30مليون لاير سعودي. الرصيد النظامي كما في    45

البنك المركزي  ة  ال يمكن سحب الوديعة دون موافقو  "(سامالبنك المركزي السعودي )"سعودي(. االيراد المستحق على هذه الوديعة مستحق الدفع ل

 . "(ساماالسعودي )" 

 فنية  تاحتياطيا -10

 الحركة في االقساط غير المكتسبة   1.10

 الحركة في االقساط غير المكتسبة تتألف مما يلي: 

 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   

 إجمالي   
 ألف لاير سعودي 

 معيدي التأمين  
 ألف لاير سعودي 

 صافي  
 ألف لاير سعودي 

       

 103,835  (21,707)  103,835  بداية الفترة  الرصيد في
 304,269  (72,542)  304,269  الفترة  المسندة( خاللوثائق التأمين المكتتبة / )

 (235,588)  55,708  (235,588)  وثائق التأمين المكتسبة خالل الفترة

 172,516  (38,541)  172,516  نهاية الفترة  الرصيد في

 

 

 )مراجعة(  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 إجمالي  

 ألف لاير سعودي 
 معيدي التأمين  

 ألف لاير سعودي 
 صافي  

 ألف لاير سعودي 
       

 93,773  (37,666)  131,439  بداية السنة  الرصيد في

 219,388  (77,363)  296,751  السنة  المسندة( خاللائق التأمين المكتتبة / )وث 

 ( 231,033)  93,322  ( 324,355)  وثائق التأمين المكتسبة خالل السنة 

 82,128  (21,707)  103,835  نهاية السنة  الرصيد في
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 )تتمة( فنية   تاحتياطيا -10

   واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات   2.10

 مما يلي:  الفنية االخرى واالحتياطيات التسويةتحت البات يتكون صافي المط

 م 2022  سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف
    

 40,950  20,890 مطالبات تحت التسوية 

 37,355  25,397 مطالبات متكبدة غير ُمبلغ عنها 

 12,273  2,246 مخصص عجز اقساط التأمين

 4,672  3,463 احتياطيات فنية أخرى 

 51,896  95,250 

     يخصم: 

 11,596  8,687 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 11,850  8,316 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ عنها   

 17,003  23,446 

 71,804  42,493 واالحتياطيات الفنية االخرى صافي المطالبات تحت التسوية  

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  -11

 مراجعة( غير )  م2022  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

     منشآت 

ألف  صغير  

 لاير سعودي 

 ألف   متوسط 

 لاير سعودي 

 ألف كبير 

 لاير سعودي  

 إجمالي 

 ألف لاير سعودي  

 ألف أفراد  

 لاير سعودي  

إجمالي أقساط   

 التأمين المكتتبة  

 ألف لاير سعودي 
            

 19,768  --  19,768  18,830  797  141 طبي
 41,573  22,473  19,100  13,615  3,470  2,015 مركبات

ممتلكات وحوادث  

 11,443  33  11,410  5,840  3,508  2,062 ى اخر و
 --  --  --  --  --  -- حياة

 4,218  7,775  38,285  50,278  22,506  72,784 

 

 )غير مراجعة(  م2021 سبتمبر 30 المنتهية في رلثالثة أشهالفترة 

     منشآت 

ألف  صغير  

 لاير سعودي 

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي 

 كبير  

ألف لاير   

 سعودي 

 إجمالي 

  ألف لاير 

 سعودي 

 أفراد  

ألف لاير   

 سعودي 

إجمالي أقساط   

التأمين المكتتبة ألف 

 لاير سعودي 

            

 4,074  3  4,071  4,313  (5,853)  5,611     طبي
 39,591  18,258  21,333  18,305  2,058  970 مركبات

وحوادث   ــات  مـمتلك

 ىواخر

1,465 
 

871 
 

8,816 
 

11,152 
 

118 
 

11,270 

 9  --  9  14  --  (5) حياة

 8,041  (2,924)  31,448  36,565  18,379  54,944 
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 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر  30المنتهية في   لفترة التسعة أشهر

     منشآت 

ألف  صغير  

 لاير سعودي 

 ألف  متوسط  

 لاير سعودي 

 ألف كبير 

 لاير سعودي  

 إجمالي 

 ألف لاير سعودي  

 أفراد ألف  

 لاير سعودي  

إجمالي أقساط   

 التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي  
            

 53,146  --  53,146  48,202  3,467  1,477 طبي

 202,159  48,741  153,418  101,614  42,300  9,504 مركبات
ممتلكات وحوادث  

 48,964  712  48,252  37,432  5,745  5,075 ى اخر و

 16,056  51,512  187,248  254,816  49,453  304,269 

 

 )غير مراجعة( م 2021 سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

     منشآت 

ألف  صغير  

 لاير سعودي 

 ألف  متوسط  

 لاير سعودي 

 ألف كبير 

 لاير سعودي  

 إجمالي 

 ألف لاير سعودي  

 أفراد ألف  

 لاير سعودي  

إجمالي أقساط   

 التأمين المكتتبة  

 ألف لاير سعودي 
            

 53,259  388  52,871  34,554  6,422  11,895 طبي

 149,255  88,180  61,075  50,354  5,202  5,519 مركبات

ممتلكات وحوادث  

 ى اخر و
4,319 

 
3,048 

 
39,290 

 
46,657 

 
1,399 

 
48,056 

 1,522  --  1,522  697  164  661 حياة

 252,092  89,967  162,125  124,895  14,836  22,394 االجمالي  

 

 المسندة  أقساط إعادة تأمين 1،12

  أشهر الثالثة لفترة  
   في  المنتهية

 م2022 سبتمبر 30
 (مراجعة)غير 

الثالثة أشهر   لفترة
 المنتهية في 

 م2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

  لفترة التسعة أشهر
 المنتهية في 

 م2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

  لفترة التسعة أشهر
 في  المنتهية 

 م2021 سبتمبر 30
 (مراجعة)غير  

سعودي لاير ألف لاير سعودي   ألف سعودي لاير ألف    سعودي  لاير  ألف 

      عام - أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها 

 48,443 51,378 11,752 11,853  وسطاء إعادة التأمين المحليون للشركات األجنبية  -

 2,283 2,796 346 606  شركات إعادة التأمين األجنبية المباشرة  -

 وسطاء إعادة التأمين المحليون للشركات المحلية  -
 720  

385 5,156 

 

1,239 

 مباشرة لشركات إعادة التأمين المحلية  -
 266  

74 686 

 

354 

  13,445 12,557 60,016 52,319 

      مدى الحياة  - أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها 

 1,056 1 31 --  وسطاء إعادة التأمين المحليون للشركات األجنبية  -

  13,455 12,588 60,017 53,375 
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 حصة معيدي أقساط التأمين والفائض من خسارة األقساط المسندة  -12

 مصروفات فائض الخسارة  2،12

  
  أشهر الثالثة لفترة

   في  المنتهية
 م2022 سبتمبر 30

 (مراجعة)غير 

الثالثة أشهر   لفترة
 المنتهية في 

 م2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

  لفترة التسعة أشهر
 المنتهية في 

 م2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

  لفترة التسعة أشهر
 في  المنتهية 

 م2021 سبتمبر 30
 (مراجعة)غير  

 سعودي  لاير  ألف سعودي لاير ألف لاير سعودي   ألف سعودي لاير ألف  
      

 9,583 11,492 3,299 3,654  وسطاء إعادة التأمين المحليون للشركات األجنبية
 206 1,033 76 351  وسطاء إعادة التأمين المحليون للشركات المحلية 

  4,005 3,375 12,525 9,789 

 

 واالحتماالت  الرتباطاتا -13

 للشركة كما يلي: واالحتماالت االرتباطات (أ

 م 2022  سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف
    

 300  300 خطابات ضمان

 

 . (2.17)تم االفصاح عنها في ايضاح ضريبة االستقطاع الزكاة و (ب

 المالية  لألدواتالقيمة العادلة   -14

سواق في تاريخ القياس. معاملة منتظمة بين مشاركين في األاو سداده لتحويل التزام في    أصلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم الحصول عليه لبيع  

 يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض ان معاملة بيع االصل او تحويل االلتزام يحدث اما: 

 او االلتزام او  لألصلفي السوق الرئيسي  •

 . ماثل للموجودات والمطلوباتسوق م أفضلفي غياب السوق الرئيسي، في  •

ً  ف ال تختل الماليقائمة المركز المالية في  لألدواتالقيمة العادلة   عن القيمة الدفترية المسجلة في القوائم المالية. جوهريا

 شكل تسلسل هرمي  علىالمالية  لألدواتتحديد القيمة العادلة  .أ
 المالية:  لألدواتتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة 

 . الوصول إليها في تاريخ القياس منشاةأو مطابقة لها والتي يمكن لل سواق النشطة لنفس االداةسعار المتداولة في األاأل ول:المستوى األ  

خرى والتي تكون فيها جميع أالمالية المتماثلة او طرق تسعير  سواق النشطة للموجودات والمطلوبات  المتداولة في األسعار  األ   المستوى الثاني: 

 السوق المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من 

 السوق. طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من   المستوى الثالث: 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  .ب
ة العادلة فى  الجدول التالي يوضح القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، متضمناً مستوى األدوات المالية المقيمة بالقيم

والمطلوبات المالية التي لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة في حالة أن القيمة التسلسل الهرمي. وال تتضمن معلومات عن القيمة العادلة للموجودات  

 .  سبياً من القيمة العادلةالدفترية قريبة ن 
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 )تتمة( المالية لألدواتالقيمة العادلة   -14

 القيمة العادلة                                                                                                        

   م2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

القيمة  

 ة الدفتري

 المستوى االول  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني  

 ألف لاير سعودي  

 المستوى الثالث  

 ألف لاير سعودي  

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي 

          عمليات المساهمين 

ــتثمـارات القيمـة   اســ مـدرجـة ـب

 العادلة من خالل قائمة الدخل
         

 15,479  --   --  15,479    15,479   استثمار في أوراق مالية  - 

 24,984  --   24,984  --  24,984 استثمار في صناديق استثمار  - 

          للبيع متاحة استثمارات

 1,923  1,923  --  --  1,923 ملكية حقوق أسهم  -  

ــاريــخ  ت حــتــى  ــا  بــه مــحــتــفــظ 

 2,000 االستحقاق
 

-- 
 

-- 
 

2,000 
 

2,000 

 44,386  15,479  24,984  3,923  44,386 

 

 القيمة العادلة                                                                                                           

 م 2021ديسمبر  31

  )مراجعة(  

القيمة 

 الدفترية 

 المستوى االول  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 ألف لاير سعودي  

 المستوى الثالث  

 ألف لاير سعودي  

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي 

          عمليات المساهمين 

ــتثمـارات القيمـة   اســ مـدرجـة ـب

 العادلة من خالل قائمة الدخل
         

 16,303  --   --   16,303  16,303 استثمار في أوراق مالية  - 

 28,529  --   28,529  --   28,529 استثمار في صناديق استثمار  - 

          للبيع متاحة استثمارات

 1,923  1,923  --   --   1,923 ملكية حقوق أسهم  - 

ــاريــخ  ت حــتــى  ــا  بــه مــحــتــفــظ 

 االستحقاق
2,000   --   --  2,000  2,000 

 48,755  16,303  28,529  3,923  48,755 

  

العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة عند المستوى   القيمة  التي أبلغ عنها مدير الصندوق، واألسعار إلى    2تستند  صافي قيم األصول 

ال إلى األسعار  المستوى االول  الملكية عند  المالية في حقوق  العادلة لالستثمارات في األوراق  القيمة  تستند  تداول.  مدرجة  اليومية متوفرة في 

 المتوفرة في تداول. 

  سعودي(مليون لاير  1.9م مبلغ 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )في  1.9م، كان لدى الشركة استثمار بمبلغ 2022 سبتمبر 30كما في 

علومات في استثمار متاح للبيع غير مدرج. لم يتم قياس هذا االستثمار بالقيمة العادلة بسبب عدم توفر األسعار المدرجة للشركات المقارنة والم

 بالقيمة العادلة باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إثباتها بالتكلفة. رى. جميع األدوات المالية المالية األخ

م. باالضافة  2021ديسمبر    31م والسنة المنتهية في  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل فترة  

 من الفترات السابقة.  فترةخالل الى ذلك، لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم 
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 المعلومات القطاعية  -15

لشركة والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل مجلس إدارة الشركة  ا  قطاعاتيتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول  

وتقييمها  للقطاعات  الموارد  تخصيص  أجل  من  رئيسي  قرار  الشركة  .  كصانع  لدى  التأمين  عمليات  جميع  السعودية.  تتم  العربية  المملكة  في 

 ساسية. أال عمأخطوط   تسعةارية، تم عرض النشاطات في غراض ادوأل

ً التعامالت بين القطاعات التشغيلية   طراف الخارجية تم تقديمها لمجلس االدارة تم من األ  اليراداتتجارية العادية.  للشروط واالحكام ال  تتم طبقا

 تضم عمليات الموجودات والمطلوبات.  القطاعية. الموجودات والمطلوبات الموجزةولية األ تقييمها لتتوافق مع قائمة الدخل 

  م.2021ديسمبر  31تغييرات في أساس التقسيم او اساس القياس لربح او خسارة القطاع منذ  دال يوج

 واالستثمارات   بالصافي والمطلوب من معيدي التأمين  اقساط التأمين المدينة  مرابحة وذممفي حكمه ودائع  ات القطاع النقد وما  ال تشمل موجود

غير  وبالتالي تم ادراجهم في موجودات    غير الملموسةوالموجودات    والمعدات  والممتلكاتوالمصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى  

 . مخصصة

المستحقة األخرى  والمطلوبات  المستحقة  والمصاريف  الوثائق  لحملة  المستحقة  المبالغ  القطاعية  المطلوبات  تشمل  بسبب   التأمين،لمعيدي    ال 

العمليات المستحقة والزكاة المستحقة واليرادات المستحقة الدفع    الوسطاء، التزامات المزايا المحددة للموظفين، التزامات اليجار، فائض تأمين

   غير المخصصة. مطلوباتيتم تضمينها في ال . وفقاً لذلك،لبنك المركزي السعودي )"ساما"(ل

القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على في  انع القرار التشغيلي الرئيسي  صمعروضه ل  المخصصة ليستغير  هذه الموجودات والمطلوبات  

 م 2022  سبتمبر  30القطاعية لموجودات ومطلوبات الشركة كما في  إدارة الشركة للتقارير    القطاعية لمجلستم تقديم البيانات    .أساس مركزي

 :يلي ماك التاريخ ذلك فيالمنتهية  أشهر تسعةلل  الدخلومصروفاتها وصافي  اإيراداته، وجميع  م2021 ديسمبر 31و
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 الموجزة  قائمة المركز المالي االولي

 

 

 

 

 

   عمليات التأمين  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

إجمالي عمليات  

 التأمين 

 لاير سعودي  ألف

عمليات  

 المساهمين 

 ألف لاير سعودي  

 االجمالي 

          )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر 30في كما 

          الموجودات 

 38,541 -- 38,541 2,564 5,716 3,890 11,767   14,604 -- حصة معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبة

 8,687 -- 8,687 3,010 1,591 141 4,998    (1,053) -- تحت التسوية  المطالبات    فيحصة معيدي التأمين  

التأمين   معيدي  المتكبدة المطالبات    فيحصة 

 8,316 -- 8,316 1,117 785 354 28 6,032 -- غير المبلغ عنها 
خسائر   في  الفائض  في  التأمين  معيدي  حصة 

 التأمين 
2,197 9 98 -- -- -- 2,304 -- 2,304 

 14,693 -- 14,693 567 484 452 1,377 10,690 1,123 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة
 557,608 321,604 236,004 -- -- -- -- -- -- موجودات غير مخصصة 

 630,149 321,604 308,545 7,258 8,576 4,837 18,268 30,282 3,320 إجمالي الموجودات 

          

          المطلوبات 

 172,516 -- 172,516 5,079 7,107 4,263 12,796 114,904 28,367 اقساط تامين غير مكتسبة 

 5,955 -- 5,955 464 951 419 2,630 1,491 -- عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 
 20,890 -- 20,890 6,634 2,062 175 6,875 (8,913) 14,057 المطالبات تحت التسوية

 25,397 -- 32,897 1,879 800 375 54 24,754 5,035 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 

 2,246 -- 2,246 -- -- -- -- -- 2,246 احتياطي عجز أقساط التأمين
 3,463 -- 3,463 236 84 172 780 2,054 137 احتياطيات فنية أخرى 

 74,649 8,282 66,367 -- -- -- -- -- -- مطلوبات غير مخصصة 

 312,616 8,282 304,334 14,292 11,004 5,404 23,135 134,290 49,842 إجمالي المطلوبات 
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 )تتمة(  الموجزة ةقائمة المركز المالي االولي      

   عمليات التأمين  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

إجمالي عمليات 

 التأمين 

 لاير سعودي  ألف

عمليات 

المساهمين ألف 

 لاير سعودي 

 االجمالي 

 

 

          )مراجعة(  م2021 ديسمبر 31في كما 

          الموجودات 
 21,707 -- 21,707 2,043 2,249 2,053 7,407 7,955  قساط غير المكتسبة اال  فيحصة معيدي التأمين 

 11,596 -- 11,596 4,217 4,610 469 251 2,049  تحت التسوية  المطالبات  في حصة معيدي التأمين 

التأمين   معيدي  المتكبدة المطالبات    فيحصة 

 غير المبلغ عنها 

-- 8,640 5 926 1,344 935 11,850 -- 11,850 

خسائر   في  الفائض  في  التأمين  معيدي  حصة 

 التأمين 
4,342 150 -- -- -- 400 4,892 -- 4,892 

 7,283 -- 7,283 530 266 241 1036 4,755 455 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة

 581,722 394,064 187,658 -- -- -- -- -- -- موجودات غير مخصصة 

 639,050 394,064 244,986 8,125 8,469 3,689 8,699 23,549 4,797 إجمالي الموجودات 

          

          المطلوبات 

 103,835 -- 103,835 4,432 3,424 2,365 9,465 68,298 15,851 اقساط تامين غير مكتسبة 

 4,380 -- 4,380 732 597 504 1,607 940 -- عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 

 40,950 -- 40,950 9,974 6,042 503 360 13,450 10,621 المطالبات تحت التسوية

 37,355 -- 37,355 1,034 1,598 1,005 17 25,336 8,365 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 
 12,273 -- 12,273 -- -- -- -- 8,582 3,691 احتياطي عجز أقساط التأمين

 4,672 -- 4,672 306 224 200 702 3,083 157 احتياطيات فنية أخرى 

 64,712 7,321 57,391 -- -- -- -- -- -- مطلوبات غير مخصصة 

 268,177 7,321 260,856 16,478 11,885 4,577 12,151 119,689 38,685 إجمالي المطلوبات 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 

 الدخل االولية الموجزة قائمة 

  

 )غير مراجعة(   م2022  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

        اإليرادات 

 72,784 2,072 3,911 826 4,635 41,572 19,768 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (986) (127) (215) (183) (461) -- -- محلي -

 (12,459) (718) (3,090) (556) (3,356) (4,739) -- أجنبي  -

 -- (4,739) (3,817) (739) (3,305) (845) (13,445) 

        الخسارة  فائض مصروفات: ناقص

 (351) (29) (51) (8) (52) (150) (60) محلي -

 (3,654) (165) (292) (45) (295) (852) (2,066) أجنبي  -

 (2,066) (1,002) (347) (53) (343) (194) (4,005) 
        

 55,334 1,033 263 34 471 35,831 17,702 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

 المكتسبة،  غير األقساط في التغيرات

 بالصافي 

 

(7,617) 
 

11,483 
 

268 
 

35 
 

(23) 
 

99 
 

4,245 

 59,579 1,132 240 69 739 47,314 10,085 صافي االقساط المكتسبة 

 2,813 370 244 212 1,364 623 -- عموالت إعادة التأمين

 24 4 8 -- 3 9 -- أخرى إيرادات اكتتاب 

 62,416 1,506 492 281 2,106 47,946 10,085 أجمالي اإليرادات 

        االكتتاب تكاليف ومصروفات 

 71,434 14 149 76 11 59,745 11,439 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 1,782 -- -- -- -- 1,012 771 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
ناقصا: حصة معيدي التأمين من  

 (7,479) 1 (101) (64) (8) (6,726) (581) المدفوعة  المطالبات

صافي المطالبات والمنافع األخرى  

 65,738 15 48 12 3 54,031 11,629 المدفوعة 
،  تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 (3,276) 609 8 13 1,539 (10,092) 4,647 صافي 
التغير في المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ  

 5,927 35 5 (30) 22 5,810 85 عنها، صافي

 98 17 (12) (12) 72 -- 33 أخرى فنية  احتياطيات

والمنافع األخرى  صافي المطالبات 

 68,487 676 49 (17) 1,636 49,749 16,394 المتكبدة 

 (10,824) -- -- -- -- (6,211) (4,613) احتياطي عجز اقساط تأمين عكس

 10,908 252 133 104 787 9,168 464 تكاليف اقتناء وثائق تامين 

 68,571 928 182 87 2,423 52,706 12,245 والمصروفات المكتتبةالتكاليف إجمالي 

 (6,155) 581 307 194 (317) (4,760) (2,160) االكتتاب )الخسارة( / الدخل صافي  
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 )تتمة(  القطاعيةالمعلومات  -15

 )تتمة(قائمة الدخل االولية الموجزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )غير مراجعة(   م2022  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

لاير  ألف 

 سعودي 

 (6,155) 581 307 194 (317) 4,760 (2,160) االكتتاب )خسارة( / دخل صافي  

        )مصروفات( / ايرادات تشغيلية أخرى

 (1,215)       مدينة ذمماقساط تأمين انخفاض  مخصص
 363       أقساط إعادة تأمين مدينةنخفاض ال عكس

 (21,189)       وإدارية عمومية   مصروفات

 1,163         االستثمارات يراداتإ

 11,546       إيرادات أخرى 

 األخرى،   التشغيلية  المصروفات  مجموع

       بالصافي 

 

 

(9,332) 

 (15,487)       والزكاة  قبل الفائض صافي الخسارة 

  المحول)لعمليات التأمين  ةالعائد الخسارة

       ( الدفع مستحق تأمينيالى فائض 

 

-- 

العائدة الى المساهمين قبل الخسارة  

 (15,487)       الزكاة 

 ( 900)       الزكاة   مصروف

       المساهمين الى العائد  الخسارة صافي

 

   (16,387) 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 )تتمة(قائمة الدخل االولية الموجزة 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م 2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 طبي 
ألف لاير  
 سعودي 

 مركبات
ألف لاير  
 سعودي 

 ممتلكات
ألف لاير  
 سعودي 

 هندسي
ألف لاير  
 سعودي 

 بحري 
ألف لاير  
 سعودي 

حوادث  

ومطلوبات  

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 
 ألف لاير سعودي 

        اإليرادات 
  المكتتبةإجمالي األقساط 

4,074 

 

39,591 

 

4,061 

 

821 

 

5,411 

 

986 

 

54,944 
مخصوماً منه: أقساط إعادة التأمين  

 المتنازل عنها
       

محلي   -   -- -- )123( )101( (219) (14) )457( 
اجنبي   -   -- (4,466) (3,104) (612) (3,726) (223) (12,131) 

 -- (4,466) (3,227) (713) (3,945) (237) (12,588) 
 الخسارة  فائض  مصروفات :  ناقص 

 (76) (16) (27) (4) (29) -- -- محلي   - 
 (3,299) (185) (330) (56) (361) (992) (1,408) اجنبي   - 

 (1,408) (992) (361) (56) (357) (201) (3,375) 
 38,981 548 1,109 52 473 34,133 2,666 المكتتبةصافي األقساط 

التغييرات في األقساط غير المكتسبة  
 صافي  –

 

11,844 

 

10,711 

 

245 

 

46 

 

(665) 

 

1,162 

 

23,343 

 62,324 1,710 444 98 718 44,844 14,510 صافي األقساط المكتسبة 
 9,826 1,205 3,752 1,826 1,752 1,291 -- إعادة التأمين عموالت

 446 5 7 1 2 430 1 إيرادات االكتتاب األخرى 

 72,596 2,920 4,203 1,925 2,472 46,565 14,511 إجمالي اإليرادات 

        كتتاب اال ومصاريفتكاليف 
 59,117 596 1,144 1,020 431 36,826 19,100 إجمالي المطالبات المدفوعة 

المصاريف المتكبدة المتعلقة  
 1,530 -- -- -- -- 1,408 122 بالمطالبات

ناقصاً: حصة معيدي التأمين من  
 (11,914) (325) (916) (982) (323) (7,662) (1,706) المطالبات المدفوعة 

صافي المطالبات والمزايا األخرى  
 48,733 271 228 38 108 30,572 17,516 المدفوعة 

التغيرات في المطالبات تحت  
 3,960 1,654 (275) (16) (71) 2,297 371 بالصافي  -التسوية  

التغييرات في المطالبات المتكبدة 
 (1,286) (226) (26) (31) (84) 2,934 (3,853) بالصافي -والتي لم يتم اإلبالغ عنها  

 952 79 (52) 131 580 231 (17) االحتياطيات الفنية األخرى 

صافي المطالبات والمزايا األخرى  
 52,359 1,778 (125) 122 533 36,034 14,017 المتكبدة 

 8,051 -- -- -- -- 5,605 2,446 احتياطي نقص األقساط  مخصص 
 10,247 388 224 136 772 8,257 470 الوثيقة تكاليف اقتناء 

 70,657 2,166 99 258 1,305 49,896 16,933 إجمالي تكاليف ونفقات االكتتاب 

 1,939 754 4,104 1,667 1,167 (3,331) (2,422) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 الدخل االولية الموجزة )تتمة(قائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة( غير ) م2021 سبتمبر 30في  المنتهية الثالثة أشهرلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 1,939 754 4,104 1,667 1,167 (3,331) (2,422) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب 

        )مصروفات( / االيرادات تشغيلية أخرى

انخفاض قيمة اقساط تأمين  مخصص

 (830)       مدينة
 (496)       انخفاض قيمة أقساط إعادة تأمين مدينة

 (17,388)       وإدارية عمومية   مصروفات
 1,869       االستثمارات  إيرادات 

 610       إيرادات أخرى 

إجمالي المصروفات التشغيلية  

       األخرى، بالصافي 

 
 

(16,235) 

الخسارة للفترة العائدة الى  

 (14,296)       المساهمين قبل الزكاة 
صافي الدخل العائد لعمليات التأمين 

 --       المحول الى فائض المستحق  

الى   ةصافي الخسارة للفترة العائد

       المساهمين قبل الزكاة 

 
 

(14,296) 
 (129)       مصروف الزكاة  

الى   ةصافي الخسارة العائد 

       المساهمين 

 
 

(14,425) 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 قائمة الدخل االولية الموجزة

 

 

 

 

 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

        اإليرادات 

 304,269 8,339 12,314 2,761 25,550 202,159 53,146 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (5,842) (282) (950) (373) (1,827) (2,410) -- محلي -
 (55,175) (3,477) (7,687) (2,016) (20,470) (20,525) -- أجنبي   -

 -- (22,935) (22,297) (2,389) (8,637) (3,759) (60,017) 
        مصروفات فائض الخسارة  ناقصا:

 (1,003) (87) (154) (24) (156) (432) (180) محلي         -      

 (11,492) (494) (875) (136) (886) (2,573) (6,528) أجنبي  -

 (6,708) (3,005) (1,042) (160) (1,029) (581) (12,525) 

        

 231,727 3,997 2,650 212 2,211 176,219 46,438 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في صافي األقساط غير  

 (51,846) (123) (218) (61) 1,029 (39,957) (12,516) المكتسبة، بالصافي

 179,881 3,874 2,432 151 3,240 136,262 33,922 االقساط المكتسبة صافي 

 10,544 1,436 2,174 687 4,362 1,885 -- عمولة معيدي التامين 
 77 12 28 2 9 26 -- أخرى إيرادات اكتتاب 

 190,502 5,325 4,631 840 7,611 138,173 33,922 أجمالي اإليرادات 

        االكتتاب تكاليف ومصروفات 

 205,725 1,550 1,922 152 534 165,145 36,422 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,184 -- -- -- -- 3,382 1,801 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
ناقصا: حصة معيدي التأمين من  

 (23,541) (844) (1,567) (136) (290) (16,821) (3,883) المدفوعة  المطالبات

صافي المطالبات والمنافع األخرى  

 187,368 706 355 16 244 151,706 34,341 المدفوعة 
،  تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 (14,564) (1,733) (961) -- 1,671 (19,123) 5,582 صافي 
التغير في المطالبات المتكبدة غير 

 (8,424) 661 (240) (57) 14 2,026 (3,328) الُمبلغ عنها، صافي
 (1,208) (69) (140) (27) 77 (1,029) (20) أخرى فنية  إحتياطيات

صافي المطالبات والمنافع األخرى  

 170,672 (435) (986) (68) 2,006 133,580 36,575 المتكبدة 
 (10,027) -- -- --  (8,581) (1,446) احتياطي عجز اقساط تأمين مخصص

 29,009 784 718 84 2,375 24,142 906 تكاليف اقتناء وثائق تامين 

والمصروفات  التكاليف إجمالي 

 189,654 349 (268) 16 4,381 149,141 36,035 المكتتبة 
 848 4,976 4,899 824 3,230 (10,968) (2,113) االكتتاب )الخسارة( / الدخل صافي  
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 848 4,976 4,899 824 3,230 (10,968) (2,113) االكتتاب صافي )خسارة( / دخل 

        )مصروفات( / ايرادات تشغيلية أخرى

مخصص انخفاض قيمة اقساط تأمين 

 (2,562)       مدينة

انخفاض قيمة أقساط إعادة تأمين   عكس

 502       مدينة
 (60,348)       وإدارية عمومية   مصروفات

 (1,742)         االستثمارات خسائر

 13,212       صافي  أخرى، إيرادات

إجمالي المصروفات التشغيلية  

       األخرى، بالصافي 

 
 

(50,938) 

 صافي الخسارة للفترة قبل التوزيع

 (50,090)       والزكاة 
صافي الدخل العائد لعمليات التأمين 

 --       المحول الى فائض المستحق  

الخسارة للفترة العائدة الى المساهمين  

 (50,090)       قبل الزكاة 
 (3,250)       مصروف الزكاة  

 (53,340)       صافي الخسارة العائد الى المساهمين

        



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 
 م )غير مراجعة( 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 طبي 
ألف لاير  
 سعودي 

 مركبات
ألف لاير  
 سعودي 

 ممتلكات
ألف لاير  
 سعودي 

 هندسي
ألف لاير  
 سعودي 

 بحري 
ألف لاير  
 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 
ألف لاير  
 سعودي 

 المجموع 
 ألف لاير سعودي 

        اإليرادات 
 252,092 10,635 11,506 2,563 24,874 149,255 53,259 المكتتبةإجمالي األقساط 

ناقصاً: أقساط عقود إعادة التأمين 
        المتنازل عنها
 (1,592) )145( )461( )182( )804( -- --   المحلي - إعادة التأمين
 (51,783) )4,975( )7,521( )2,006( )20,346( )16,935( -- األجنبي - إعادة التأمين

 -- (16,935) (21,150) (2,188) (7,982) (5,120) (53,375) 
        الخسارة  فائض مصاريف ناقص:  
 (206) (43) (75) (12) (76) -- --   المحلي - التأمينإعادة 

 (9,789) (563) (999) (156) (1,011) (2,779) (4,281) األجنبي - إعادة التأمين

 (4,281) (2,779) (1,011) (156) (999) (563) (9,789) 
        

 188,928 4,952 2,525 219 2,713 129,541 48,978 المكتتبةصافي األقساط 
التغييرات في األقساط غير المكتسبة  

 (16,741) (671) (527) 139 (1,148) (8,752) (5,782) صافي  –

 172,187 4,281 1,998 358 1,565 120,789 43,196 صافي األقساط المكتسبة 
 16,408 2,049 5,109 2,339 3,786 3,125 -- إعادة التأمين عموالت

 496 15 17 3 9 442 10 إيرادات االكتتاب األخرى 

 189,091 6,345 7,124 2,700 5,360 124,356 43,206 إجمالي اإليرادات 

        االكتتاب  ومصاريفتكاليف 
 175,388 1,094 1,798 1,138 452 119,554 51,352 المطالبات المدفوعة إجمالي 

المصاريف المتكبدة المتعلقة  
 4,883 -- -- -- -- 3,261 1,622 بالمطالبات

ناقصاً: حصة معيدي التأمين من  
 (32,858) (709) (1,309) (1,083) (325) (22,149) (7,283) المطالبات المدفوعة 

المطالبات والمزايا األخرى  صافي 
 147,413 385 489 55 127 100,666 45,691 المدفوعة 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية  
 7,438 2,978 913 )70( 20 2,765 832 بالصافي  -

التغييرات في المطالبات المتكبدة 
 2,434 (24) 143 7 188 1,919 201 بالصافي -والتي لم يتم اإلبالغ عنها  

 1,300 56 23 74 423 687 37 االحتياطيات الفنية األخرى 

صافي المطالبات والمزايا األخرى  
 158,585 ,3953 ,5681 66 758 037,106 ,76146 المتكبدة 

 األقساط مخصص احتياطي عجز 
4,755 4,294 -- -- -- -- 9,049 

 31,149 1,128 844 385 2,347 798,24 1,647 تكاليف اقتناء الوثيقة 
 إجمالي تكاليف ونفقات االكتتاب 

53,163 135,129 3,105 451 2,412 4,523 198,783 

 (9,652) 1,822 4,712 2,249 2,255 (10,733) (9,957) / دخل االكتتاب  خسارة( )صافي  
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية -15

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة( غير ) م2021 سبتمبر  30في  المنتهية أشهر التسعةلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

لاير  ألف 

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 (9,652) 1,822 4,712 2,249 2,255 (10,733) (9,957) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب 
        تشغيلية أخرىالت ا)مصروفات( / االيراد

 (1,465)       مدينة  الذمماقساط  هبوطمخصص 
إعادة  ذممقيمة في  نخفاض االمخصص 

 (630)       مدينةالتأمين ال

 (55,847)       وإدارية عمومية   مصروفات

        االستثمار إيرادات
 

9,981 

 231       ى خر آإيرادات 

مصروفات التشغيلية األخرى، الإجمالي 

 (47,730)       بالصافي 

 الفائضصافي الخسارة للفترة قبل 

 (57,422)       والزكاة 
عمليات التأمين   المنسوب إلىصافي الدخل 

          )تحويل إلى فائض مستحق الدفع(

الى المساهمين   منسوبة الالخسارة للفترة 

  (57,422)       قبل الزكاة 

       مصروف الزكاة  
(1,130)  

  (58,552)       الى المساهمين المنسوبةصافي الخسارة  
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 جهات ذات عالقة واالرصدة  معوارصدة معامالت   -16

 

سياسات    الواقعة تحت سيطرة مشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الجهات.   المنشآتأعضاء االدارة الرئيسين في الشركة، والشركات التي هم المالك الرئيسين لها  و  والمدراء،المؤسسين  في    تمثلت جهات ذات عالقة  ال

 خالل الفترة:  وارصدتهم المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقةفيما يلي تفاصيل  التعامالت تمت الموافقة عليها من قبل االدارة ومجلس االدارة. وشروط هذهالتسعير 

 
 رصيد مدين / دائن المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة  أطراف ذات عالقة 

   
الثالثة أشهر   لفترة

  30المنتهية في 
 م2022 سبتمبر

 )غير مراجعة(

الثالثة أشهر   لفترة
  30المنتهية في 

  م2021 سبتمبر
 )غير مراجعة(

  التسعة لفترة
أشهر المنتهية  

  سبتمبر 30في 
 م 2022

 )غير مراجعة(

أشهر  التسعة لفترة
  30المنتهية في 

  م2021 سبتمبر
 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
  ألف اير سعودي    ألف لاير سعودي    سعودي ألف اير     لف لاير سعوديأ  ألف اير سعودي    ألف لاير سعودي     

         عمليات التأمين

   

    

  

  الشركة السعودية العامة للتأمين

 -- المصاريف المدفوعة  شريك المحدودة. 
 
-- -- 

 
-- (309) (309) 

         
المتعلقة   مجموعة روالكو 

 بالمساهمين

 (25) 3 105 87 9 19 ( 6)المالحظة  ةأقساط التأمين المكتتب
 (19) (1) (1) (50) -- (19) المطالبات المدفوعة  
         

المتعلقة   مجموعة الدباغ 
 بالمساهمين

 4,862 6,337 10,846 7,155 (149) (279) ( 6)المالحظة  ةأقساط التأمين المكتتب

 (1,761) (2,468) (7,562) (7,145) (2,178) (2,366) المطالبات المدفوعة  
         

         

 مؤسسة رغاف 
المتعلقة  

 بالمساهمين
 -- -- 21 18 (2) -- ( 6)المالحظة  ةأقساط التأمين المكتتب
 (11) (5) (23) (53) (7) (4) المطالبات المدفوعة 

         

 موظفو الدارة الرئيسية 
 -- -- (2,304) (2,709) (768) (903) الفوائد قصيرة األجل  
 (853) (651) (111) (161) (37) (56) فوائد طويلة االجل  

         

         عمليات المساهمين 

  مجلس االدارة 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 (450) والمصاريف المتعلقة بها 

 
 

450 (1,350) 

 
 

1,350 (1,350) (1,800) 
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 ة ا لزكا -17

 مخصص الزكاة  17-1

 رة.ادالافضل تقدير من قبل أًء على المستحقة للشركة بن اة الزكاب احتساتم 

 يلي:  كما م2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلزكاة المستحقة خالل ا الحركة في 

 

  

 

 

 م 2022  سبتمبر 30
 )غير مراجعة( 

 سعودي   لاير ألف

 م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

     

 3,268  2,287  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 2,164  3,250  خالل الفترة/ السنة  المكون
 537  --  سنوات سابقة فترات /  من  المكون

 (3,682)  (2,069)  المسدد خالل الفترة/ السنة 

 2,287  3,468  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

     

   تقديراتحالة ال 17-2

بعد التوصل إلى تسوية نهائية للزكاة وضريبة   ،م2015إلى    م2010ديسمبر    31االستقطاع عن الفترة من ضريبة  انتهت الشركة من الزكاة و

بمبلغ   المنازعاتلجنة  لاير سعودي في    2,846,754االستقطاع  الزكاة    . أصدرتفض  الزكاة و    لضريبة والجماركاوهيئة  ضريبة  ربط 

قامت   19,934,124  وطالب بزكاة إضافية ومطلوبات مقتطعة بقيمة لاير سعودي  م2018- م2016ديسمبر    31  للسنوات المنتهيةاالستقطاع  

. أصدرت  في ضريبة االستقطاعاعترضت على االختالفات المتبقية    لاير سعودي متعلق بفروق الزكاة و   1,824,414الشركة بتسوية مبلغ  

لاير سعودي. قامت الشركة    18,109,710البالغة    ضريبة االستقطاع نفس فروق  ب   التقييم المعدل للمطالبة   الضريبة والجماركويئة الزكاة  ه

  هيئة الزكاة عالوة على ذلك، أصدرت    لجنة حل المخالفات الضريبية والنزاعات، لتحديد جلسة استماع.   بتصعيد االعتراض المذكور على 

لاير سعودي. اعترضت    1,386,080التزام زكاة بمبلغ    وطالبت بمزيد من الزكاة  م 2020- م2019ربط الزكاة لألعوام  الضريبة والجمارك  و

ً تقييمالضريبة والجمارك  وهيئة الزكاة    تصدرأ.  كامالالشركة على التقييم   عتراض  االدت الشركة  نفس الفروق الزكوية. وصع  ب   مطالبة  معدالً   ا

قبلت فقط    واللجنة   م2022أكتوبر    3جلسة استماع. وعليه، عقدت جلسة االستماع في    لجنة حل المخالفات والنزاعات الضريبية، لتعيينعلى  

ديسمبر    31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنة المنتهية في    لاير سعودي.  923,112تكلفة اقتناء الوثيقة المؤجلة ويبلغ التزام الزكاة المعدل  

 وحصلت على القرارات الزكوية المتعلقة بشهادة الزكاة.  م2021

 رأس المال  -18

مليون   50:  م2021رديسمب 31)سعودي.  لاير    10مليون سهم، قيمة كل سهم    50مليون لاير سعودي ويتكون من    500يبلغ رأس مال الشركة  

 ، أن مساهمو الشركة خاضعون للزكاة والضريبة. فيه على النحو التالي االكتتابلاير سعودي( تم  10سهم قيمة كل سهم 

 )مراجعة(  م2021 ديسمبر 31  )غير مراجعة( م 2022 سبتمبر  30 

 
 نسبة التملك 

 المبلغ 
 نسبة التملك  ألف لاير سعودي 

 المبلغ 
 ألف لاير سعودي 

 75,000 %15  75,000 %15 المساهمون المؤسسون 

 425,000 %85  425,000 %85 إكتتاب عام

 100% 500,000  100% 500,000 
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 رأس المال  إدارة -19

  المساهمين. وزيادة قيمة حصةرأس المال من أجل دعم أهداف أعمالها  مؤشرات يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 

تم وضع أهداف    مالءة كافي. . يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش  البنك المركزي السعوي من قبل    اتهمتطلبات رأس المال وتنظيمتم وضع  

 إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسبة هامش مالءة لدعم أهداف األعمال ولزيادة قيمة المساهمين إلى الحد األعلى.

" الخاصة    االسعودي "سامالبنك المركزي    في ممارسة نشاطها وتطبق متطلبات  االستمرارتدير الشركة رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على  

راس مال الشركة من  هيكل  تكون  ي رأس مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعلى من خالل التوازن وحقوق المساهمين.  متطلبات  ب 

 النظامي واألرباح المبقاة.  واالحتياطيحقوق المساهمين العائدة إلى حملة األسهم التي تتكون من رأس المال المدفوع 

غ عنها ومستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء  تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه النقص بين المبل  

الحفاظ على   التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. بغرض عديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء الت 

المساهمين أو إصدار األسهم. استنتجت إدارة الشركة  ى  هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إل

الضغط بناًء على  للشركة   ذلك،  المالية  المالءة  بلغ هامش  إجراء االختبار،  المطلوب  127.5بعد  فوق  الهامش حسب   مليون لاير سعودي 

 . البنك المركزي السعودي )"ساما"(توجيهات 

 ة من الخارج خالل هذه الفترة المالية. الشركة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروض 

 لسهم ا خسارة -20

 م 2022  سبتمبر 30  
 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

     

 الشركة على مساهمو  المنسوبةصافي خسائر الفترة 

 (58,552)  ( 53,340)  ))ألف لاير سعودي( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بغرض ربحية 

 األسهم األساسية والمخففة 

 50,000  50,000  )ألقرب ألف سهم( 

للسهم الواحد طبقا    والمخفضةخسائر األسهم االساسية  

 الشركة   يلمساهم المنسوبةلخسائر الفترة 

 (1.17)  ( 1.07)  السهم بالريال السعودي(  خسارة)

 
عادية المصدرة والقائمة خالل نهاية الفترة.  احتساب خسارة السهم بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ال  يتم

سارة السهم األساسية. خسارة السهم المخفضة عن الخفي حالة عدم وجود أي التزام قابل للتحويل، ال تختلف 
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   المعلومات الملحقة -21

 
 قائمة المركز المالي االولية الموجزة  

 م )مراجعة( 2021ديسمبر  31  )غير مراجعة(  م2022  سبتمبر 30 

 عمليات التأمين  
 

 عمليات المساهمين 
 

 اإلجمالي  
 

 عمليات التأمين 
 

 عمليات المساهمين 
 

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            الموجودات 

 256,112  231,292  24,820  15,346  11,164  4,182 نقد وما في حكمه  

 --  --  --  164,449  150,000  14,449 ودائع مرابحة  

 63,940  --  63,940  131,044  --  131,044 صافي  ،اقساط تامين مدينةذمم 

 32,967  --  32,967  10,786  --  10,786   ، صافيمن معيدي التأمين  مبالغ مستحقة

 21,707  --  21,707  38,541  --  38,541 قساط غير المكتسبة اال  فيحصة معيدي التأمين 

 11,596  --  11,596  8,687  --  8,687 تحت التسوية  المطالبات  فيحصة معيدي التأمين 

التأمين   معيدي  غير  المطالبات    فيحصة  المتكبدة 

 الُمبلغ عنها 
8,316 

 
-- 

 
8,316  11,850  --  11,850 

 4,892  --  4,892  2,304  --  2,304 حصة معيدي التأمين في الفائض في خسائر التأمين  

 7,283  --  7,283  14,693  --  14,693 وثائق تامين مؤجلة اقتناء تكاليف

 48,755  48,755  --  44,386  44,386  -- استثمارات 

 41,892  262  41,630  48,621  1,899  46,722 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 1,555  --  1,555  738  --  738 حق استخدام موجودات  

 13,120  --  13,120  15,728  --  15,728 ممتلكات ومعدات 

 9,626  --  9,626  12,355  --  12,355 ملموسة اصول غير 

 36,260  36,260  --  36,260  36,260  -- الشهرة 

 75,000  75,000  --  75,000  75,000  -- وديعة نظامية 

 2,495  2,495    2,895  2,895  --   وديعة نظاميةالعائد المستحق من  

 (16,307)  (16,307)  --  3,774  3,774  -- من عمليات المساهمينايراد مستحق 

 622,743  377,757  244,986  633,923  332,878  308,545 مجموع الموجودات  
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 )تتمة( المعلومات الملحقة   -21

 )تتمة( قائمة المركز المالي االولية الموجزة  

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

  التأمين عمليات  
عمليات  

 المساهمين 
 الجمالي   عمليات المساهمين   عمليات التأمين   االجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 12,739  --  12,739  8,398  --  8,398 المطلوبات 

 22,131  2,539  19,592  22,255  1,919  20,336 التأمينحملة وثائق ل  مبالغ مستحقة

 1,249  --  1,249  6,552  --  6,552 مستحقة ومطلوبات أخرىمصروفات 

 8,692  --  8,692  16,545  --  16,545 معيدي التأمينل  مبالغ مستحقة

 103,835  --  103,835  172,516  --  172,516 وسطاء التأمينل مبالغ مستحقة

 4,380  --  4,380  5,955  --  5,955 اقساط تامين غير مكتسبة 

 40,950  --  40,950  20,890  --  20,890 عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 

 37,355  --  37,355  25,397  --  25,397 المطالبات تحت التسوية

 12,273  --  12,273  2,246  --  2,246 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 

 4,672  --  4,672  3,463  --  3,463 احتياطي عجز أقساط التأمين

 (16,307)  --  (16,307)    11,274  --  11,274 احتياطيات فنية أخرى 

 5,157  --  5,157  5,125  --  5,125 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1,224  --  1,224  673  --  673 التزامات عقود اليجار 

 8,738  --  8,738  8,738  --  8,738 توزيع فائض مستحق الدفع  

 2,287  2,287  --  3,468  3,468  -- زكاة مستحقة 

 2,495  2,495  --  2,895  2,895  -- البنك المركزي السعودي   الى العائد المستحق

 251,870  7,321  244,549  316,390  8,282  308,108 مجموع المطلوبات 

            حقوق المساهمين 

 500,000  500,000  --  500,000  500,000  -- راس المال 

 2,165  2,165  --  2,165  2,165  -- احتياطي نظامي 

 ( 131,729)  ( 131,729)  --  (185,069)  (185,069)  -- خسائر متراكمة 

 437  --  437  437  --  437 قياس التزامات منافع الموظفين المحددة احتياطي اعادة  

 370,873  370,436  437  317,533  317,096  437 مجموع حقوق المساهمين 

 308,545 المساهمين مطلوبات وحقوق ال مجموع 
 

325,378 
 

633,923  244,986  377,757  622,743 
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 )تتمة( المعلومات الملحقة   -21

 قائمة الدخل االولية الموجزة 
)غير مراجعة(  م2022سبتمبر   30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م )مراجعة( 2021ديسمبر  31    

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 ألف لاير  
 سعودي 

 ألف لاير سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

 
سعودي  لاير ألف سعودي  لاير ألف   

  لاير ألف
 سعودي 

        اإليرادات 
 54,944 -- 54,944  72,784 -- 72,784 المكتتبةإجمالي األقساط 

        مخصوماً منه: أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها

محلي -  (986) -- (986)  (457) -- (457) 

 (12,131) -- (12,131)  (12,459) -- (12,459)  -أجنبي

 (13,445) -- (13,445)  (12,588) -- (12,588) 

        مخصوما منه: فائض مصاريف الخسارة 

محلي -  (351) -- (351)  (76) -- (76) 

 (3,299) -- (3,299)  (3,654) -- (3,654)  -أجنبي

 (4,005) -- (4,005)  (3,375) -- (3,375) 

 38,981 -- 38,981  55,334 -- 55,334 المكتتبة صافي األقساط 

 23,343 -- 23,343  4,245 -- 4,245 صافي  - التغييرات في األقساط غير المكتسبة 

        

 62,324 -- 62,324  59,579 -- 59,579 صافي األقساط المكتسبة 

 9,826 -- 9,826  2,813 -- 2,813 إعادة التأمين عموالت

 446 -- 446  24 -- 24 إيرادات االكتتاب األخرى 

 72,596 -- 72,596  62,416 -- 62,416 إجمالي اإليرادات 

        االكتتاب  ومصروفات تكاليف  

 59,117 -- 59,117  71,434 -- 71,434 المدفوعة إجمالي المطالبات 

 1,530 -- 1,530  1,783 -- 1,783 المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 (11,914) -- (11,914)  (7,479) -- (7,479) ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 48,733 -- 48,733  65,738 -- 65,738 المدفوعة صافي المطالبات والمزايا األخرى 

 3,960 -- 3,960  (3,276) -- (3,276) صافي  - التغير في صافي المطالبات تحت التسوية  

التغييرات في المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها  
 بالصافي  –

5,927  5,927  (1,286) -- (1,286) 

 952 -- 952  98 -- 98 األخرى االحتياطيات الفنية 

 52,359 -- 52,359  68,487 -- 68,487 صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 

 8,051 -- 8,051  (10,824) -- (10,824) احتياطي نقص األقساط  / مخصص  )عكس( 

 10,247 -- 10,247  10,908 -- 10,908 تكاليف اقتناء الوثيقة 

 70,657 -- 70,657  68,571 -- 68,571 إجمالي تكاليف ونفقات االكتتاب 

 1,939 -- 1,939  (6,155) -- (6,155) صافي الدخل المكتتب
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 )تتمة(   المعلومات الملحقة -21

 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
)غير مراجعة(  م2022سبتمبر   30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م )مراجعة( 2021ديسمبر  31    

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 االجمالي 

 
 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين 
 االجمالي 

        )مصروفات( / االيرادات التشغيلية أخرى

        (830)     --  (830)  (1,215) -- (1,215) مخصص انخفاض قيمة أقساط الذمم المدينة 

 (496)    --  (496)     363 -- 363 عكس / )المخصص( النخفاض قيمة ذمم إعادة التأمين المدينة 

 (17,388)   (905)   (16,483)     (21,189) (884) (20,305) ة مصاريف عمومية وإداري

     1,869     1,839    30  1,163 1,057 106 االستثمار  إيرادات

 610 -- 610  11,546 -- 11,546 ى آخر إيرادات

        
 (16,235)   934   (17,169)      (9,332) 173 (9,505) صافي  –  إيرادات التشغيلية األخرى )المصروفات( / إجمالي 

        
 (14,296)   934  (15,230)  (15,487) 173 (15,660) )الخسارة( / الدخل قبل الفائض والزكاة

 --  (15,230) 15,230  -- (15,660) 15,660 (1 ايضاحالفائض المحول إلى المساهمين )

        

 بعد تحويل الفائض إلى المساهمين قبل الزكاة لفترة ل  الخسارةصافي  
 

-- 

 

(15,487) 

 

(15,487) 

  

-- 

 

(14,296) 

 

(14,296) 

 (129) (129) --  (900) (900) -- الزكاة  مصروف

        

 (14,425) (14,425) --  (16,387) (16,387) -- صافي الخسارة خالل الفترة 

        

  (0.29)    (0.33)  خسارة السهم األساسية والمخففة )لاير سعودي لكل سهم(
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -21

 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة 
 مراجعة(غير )  م2021 سبتمبر 30  )غير مراجعة(  م2022  سبتمبر 30 ثالثة أشهر المنتهية في  لفترة ال

 عمليات التأمين  
 

 عمليات المساهمين 
 

 االجمالي  
 

 عمليات التأمين 
عمليات  

 المساهمين 

 
 الجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف  

            
 (14,425)  (14,425)  --  (16,387)  (16,387)  --  للفترة   الخسارة صافي

 --  --  --  --  --  -- األخرى الدخل / )الخسارة( الشاملة 

            

 (14,425)  (14,425)  --  (16,387)  (16,387)  --  للفترة  ةالشاملإجمالي الخسارة 

 --    --  --   --  -- : صافي الدخل العائد الي عمليات التأمينناقصا

 (14,425)      (16,387)     للفترة العائد للمساهمين   ةالشامل  الخسارةمجموع 
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 )تتمة( المعلومات الملحقة   -21

 قائمة الدخل االولية الموجزة 
)غير مراجعة(  م2022سبتمبر   30 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  م  )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30    

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 االجمالي 

 
 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين 
 االجمالي 

 ألف لاير  

سعودي    

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

  لاير ألف 

 سعودي 

  لاير ألف

 سعودي 

  لاير ألف

 سعودي 

        اإليرادات 

 252,092 -- 252,092  304,269 -- 304,269 إجمالي األقساط المكتوبة 

        ناقصاً: أقساط عقود إعادة التأمين المتنازل عنها 

 (1,592) -- (1,592)  (5,842) -- (5,842) المحلي  -إعادة التأمين    -

  (51,783) --  (51,783)  (55,161) -- (54,175) األجنبي  -  إعادة التأمين  -

 (53,375) -- (53,375)  (60,017) -- (60,017) مخصوما منه: فائض مصاريف الخسارة 

 (206) -- (206)  (1,034) -- (1,034) المحلي  -إعادة التأمين    -

  (9,583) --  (9,583)  (11,491) -- (11,491) األجنبي  -  إعادة التأمين  -

 (12,525) -- (12,525)  (9,583)  -- (9,583)  

 188,928 -- 188,928  231,727 -- 231,727 صافي األقساط المكتوبة 

 (16,741) -- (16,741)  (51,846) -- (51,846) صافي   -التغييرات في األقساط غير المكتسبة 

 172,187 -- 172,187  179,881 -- 179,881 صافي األقساط المكتسبة 

 16,408 -- 16,408  10,544 -- 10,544 التأمين إعادة  عمولة

 496 -- 496  77 -- 77 االكتتاب األخرىإيرادات  

 189,091 -- 189,091  190,502 -- 190,502 إجمالي اإليرادات 

        تكاليف ونفقات كتابية 

 175,388 -- 175,388  205,725 -- 205,725 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 4,883 -- 4,883  5,184 -- 5,184 المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات 

 (32,858) -- (32,858)  (23,541) -- (23,541) ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 147,413 -- 147,413  187,368 -- 187,368 صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 

 7,438 -- 7,438  (14,564) -- (14,564) صافي   -التغير في صافي المطالبات تحت التسوية  

   2,434 --   2,434  (924) -- (924) بالصافي  -التغييرات في المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها  

 1,300  1,300  (1,208) -- (1,208) االحتياطيات الفنية األخرى 

   158,585 --   158,585  170,672 -- 170,672 صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 

 9,049 -- 9,049  (10,027) -- (10,027) مخصص / )عكس( احتياطي نقص األقساط 

 31,149 -- 31,149  29,009 -- 29,009 تكاليف اقتناء الوثيقة

   198,783 --   198,783  189,654 -- 189,654 إجمالي تكاليف ونفقات االكتتاب 

 (9,692) -- (9,692)  848 -- 848 صافي الدخل المكتتب 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م 2022 سبتمبر  30في  المنتهيةالتسعة أشهر  لفترة

 

43 

 )تتمة(   المعلومات الملحقة -21
 

 )تتمة(قائمة الدخل االولية الموجزة 
 

)غير مراجعة(  م2022سبتمبر   30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة م )غير مراجعة( 2021 سبتمبر 30    

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 االجمالي 

 
 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين 
 االجمالي 

 ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

 ألف لاير 

 سعودي 

لاير  ألف   

 سعودي 

  لاير ألف

 سعودي 

لاير  ألف  

 سعودي 

        العمليات األخرى )المصروفات( / الدخل 

 )1,465( -- )1,465(  (2,562) -- (2,562) انخفاض قيمة أقساط الذمم المدينة مخصص 

 )630( -- )630(  502 -- 502 مخصص انخفاض قيمة ذمم إعادة التأمين المدينة)عكس( / 

 (55,847) (2,775) (53,072)  (60,348) (3,184) (57,164) مصاريف عمومية وإدارية 

 9,981 9,408 233  (1,742) (1,913) 171 االستثمار ايرادات

 231 -- 231  13,212 -- 13,212 ى آخر ايرادات

        
 (47,730) 6,973 (54,703)  (50,938) (5,097) (45,841) صافي  - اإليرادات التشغيلية االخرى )المصروفات( / إجمالي 

        

 (57,422) 6,973 (64,395)  (42,590) (5,097) (44,993) الخسارة قبل الفائض والزكاة 

 -- (64,395) 64,395  -- (44,993) 44,993 ( 1الفائض المحول إلى المساهمين )المالحظة 

        

 بعد تحويل الفائض إلى المساهمين قبل الزكاة لفترة ل  الخسارةصافي  
  

(50,090) 

 

(50,090) 

  

-- 

 

(57,422) 

 

(57,422) 

 (1,130) (1,130) --  (3,250) (3,250) -- الزكاة  مصروف

        

 (58,552) (58,552) --  (53,340) (53,340) -- عن الفترة  الخسارةصافي  

        

        باللاير السعودي لكل سهم( لسهم )ل  خسارة ال

  50,000    50,000  األسهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم )بآالف 

        

  (1.17)    (1.07)  لسهم )لاير سعودي لكل سهم(لاألساسية والمخففة   الخسارة
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -21
 

 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة 
 م  )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30  )غير مراجعة(  م2022  سبتمبر 30 أشهر المنتهية في   التسعةلفترة 

 عمليات التأمين  
 

 عمليات المساهمين 
 

 االجمالي  
 

 عمليات التأمين 
عمليات  

 المساهمين 

 
 الجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            

  (58,552)   (58,552)  --  (53,340)  (53,340)  --  خسارة الفترة صافي 

 --  --  --  --  --  -- اآلخر  الشاملالدخل 

            

  (58,552)   (58,552)  --  (53,340)  (53,340)  --  فترة لل إجمالي الخسارة الشاملة

 --    --  --      عمليات التأمينناقصا: صافي الدخل العائد الي 

  (58,552)      (53,340)     للفترة العائد للمساهمين   خسارة الشاملةمجموع ال
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 )تتمة( الملحقة  المعلومات  -21
 

 قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة 
 

)غير مراجعة(  م2022  سبتمبر 30 أشهر المنتهية  التسعةلفترة  م )غير مراجعة( 2021 سبتمبر 30    

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   المجموع  المساهمين عمليات  التأمين  عمليات  

(السعودي  الريال بآالف األرقام)جميع    )جميع األرقام بآالف الريال السعودي(   
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (57,422) (57,422) --                  (50,090) (50,090) --                   للفترة صافي الخسارة 
        

        التعديالت للبنود غير النقدية: 
 (146) -- (146)  1,739 -- 1,739 هالك الممتلكات والمعدات ستإ

 817 -- 817  817 -- 817 إطفاء أصول حق االستخدام 
 1,339 -- 1,339  849 -- 849 إطفاء األصول غير الملموسة 

 1,465 -- 1,465  2,562 -- 2,562 قيمة أقساط الذمم المدينة   في النخفاضا مخصص 
 630 -- 630  (502) -- (502) مخصص انخفاض قيمة ذمم إعادة التأمين المدينة )عكس( / 

 100 -- 100  -- -- -- مصروفات تمويل 
بالقيمة   بها  استثمارات محتفظ  )ربح( غير محقق من   / خسارة 

 4,369 4,369  قائمة الدخل  خالل  منالعادلة 
 

-- (9,034) (9,034) 

        

 5,465 (38,221) (32,756)  4,205 (66,456) (62,251) 

        
        التغييرات في األصول والخصوم التشغيلية: 

 (24,925) -- (24,925)  (69,666) -- (69,666) مدينة، بالصافي ذمم أقساط تامين 
  (15,742) --  (15,742)  22,683 -- 22,683 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين، بالصافي 

   7,281 --   7,281  (16,834) -- (16,834) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  (351) --  (351)  2,909 -- 2,909 المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من 

الُمبلغ   غير  المتكبدة  المطالبات  من  التأمين  معيدي  حصة 
 عنها 

3,534 -- 3,534  (1,094) -- (1,094)  

 (2,469) -- (2,469)  2,588 -- 2,588 حصة معيدي التأمين في الفائض في خسائر التأمين
  (801) --  (801)  (7,410) -- (7,410) تأمين مؤجلة تكاليف اقتناء وثائق 

  (12,454) (55) (12,399)  (6,733) (1,637) (5,096) مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى 
 -- 28,157  (28,157)  -- ( )27,582 27,582 المستحق من عمليات المساهمين 

  (1,135) -- (1,135)  (4,341) -- (4,341) مبالغ مستحقة إلى حملة وثائق التأمين 
  (8,770) (277)  (8,493)  125 (619) 744 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

   4,980 --   4,980  5,303 -- 5,303 مبالغ مستحقة الى معيدي التأمين
  (2,471) --  (2,471)  7,853 -- 7,853 مبالغ مستحقة الى وسطاء التأمين

   9,460 --   9,460  68,681 -- 68,681 مكتسبةأقساط تأمين غير 
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 )تتمة( المعلومات الملحقة   -21
 

 )تتمة(   قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة
 م )غير مراجعة( 2021سبتمبر  30  م )غير مراجعة(2022سبتمبر   30 لفترة التسعة أشهر المنتهية 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  

)تتمة( األنشطة التشغيلية من التدفقات النقدية           

        التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  )تتمة( 

 (675) -- (675)  1,575 -- 1,575 التأمين لمعيديغير مكتسبة عمولة 

   10,257 --   10,257  (20,060) -- (20,060) مطالبات تحت التسوية 

   3,527 --   3,527  (4,458) -- (4,458) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

   9,049 --   9,049  (10,027) -- (10,027) احتياطي عجز في أقساط التأمين

   1,299 --   1,299  (1,209) -- (1,209) احتياطيات فنية أخرى 

   103    103  (32) -- (32) التزامات المزايا المحددة للموظفين 
 

   
 

----- 

  

 (3,181) (22,338) (25,519)  (52,756) 27,825 (24,931) 

 -- -- --  -- -- -- دفع الفائض لحاملي وثائق التأمين   

 (3,335) (3,335) --  (2,069) (2,069) -- المدفوعة  الزكاة   
 

 
      

 (90,517) (41,966) (48,551)  (67,844) (70,128) (2,284) أنشطة التشغيل  المستخدم فيصافي النقد 
        

        ية التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (6,362) -- (6,362)  (4,345) -- (4,345) إضافات للممتلكات والمعدات 

 (4,369) -- (4,369)  (3,578) -- (3,578) اإلضافات إلى األصول غير الملموسة 

 -- -- --  (164,449) (150,000) (14,449) إيداع ودائع المرابحة 
        

 (10,731) -- (10,731)  (172,372) (150,000) (22,372) ية أنشطة االستثمار المستخدم فيصافي النقد 
        

        يةالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

 (55,000) (55,000) --  -- -- -- الوديعة النظامية 

 (4,818) (4,818) --  -- -- -- كلفة المعامالت ت 

 (254) -- (254)  (550) -- (550) سداد التزامات اإليجار 
        

 239,928 240,182 (254)  (550) -- (550) ية صافي النقد الناتج / )المستخدم( في أنشطة التمويل

 138,680 198,216 (59,536)  (240,766) (220,128) (20,638) كمه ما في حالزيادة في النقد و صافي )النقص( / 
        

 161,394 77,619 83,775  256,112 231,292 24,820 في بداية الفترة  ما في حكمه النقد و

        
 300,074 275,835 24,239  15,346 11,164 4,182 في نهاية الفترة  ما في حكمه والنقد  
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 واألحداث الالحقة   19انتشار فيروس كورونا المستجد أثر  -22

 

الجديد )"جائحة كوفيد   فيروس كورونا  لتفشي  الرئيسي ال"(  19- استجابة  ا  نتشاره والسبب  العالم في اضطرابات األعمال في  ثم على مستوى  لصين 

التأثير على   ، وبالتالي تواصل الدارة تقييمها بشكل استباقيبما في ذلك المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين   واألنشطة االقتصادية

الحاالت المسجلة بما في ذلك المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك، فإن القيود  عمليات الشركة. على الصعيد العالمي، كان هناك انخفاض كبير في عدد

تم رفع االختبار عند حيث    سلبي أو مستضد سريع  فحص   واشتراط قيام المسافرين بتقديمالتباعد االجتماعي، وحظر السفر،    مثل  19كوفيد  المتعلقة بوباء  

 30المنتهية في    على النتائج المالية للشركة المبلغ عنها للفترة  جوهريليس لها تأثير    19وباء كوفيد  الوصول. بناًء على هذه العوامل، تعتقد الدارة أن  

عن كثب على الرغم من   19وباء كوفيد  بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات. تواصل الشركة مراقبة حالة    م2022سبتمبر  

  أو بعده. م2022على عمليات الشركة خالل عام  19وباء كوفيد  في هذا الوقت، ليست الدارة على علم بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير ذلك

 الموافقة على القوائم المالية  -23

 

 (. هـ1444ربيع الثاني  8 )الموافق م2022 نوفمبر 2 بتاريخاعتماد هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قِبل مجلس االدارة اصدار وتم 




