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 لمنشأة واألنشطة الرئيسية ا . 1
 

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب   –شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )الشركة( 
م(. إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي  2007أبريل  26)الموافق هـ 1428ربيع اآلخر  8بتاريخ  1010231925السجل التجاري رقم 

 للشركة كما يلي: 
 ميدغلف للتأمين

 برج فوتورو 
 طريق الملك سعود 

 2302ص.ب. 
 ، المملكة العربية السعودية 11451الرياض 

المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. ويشمل نشاطها  تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة 
ربيع األول   28في  ( التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية )تداولالتأمين الطبي والتأمين على المركبات و الرئيسي
 م(. 2007إبريل  16هـ )الموافق 1428

 
 اإلعداد أسس   . 2
 

 العرض أسس  
التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات في الشركات  تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة على أساس 

 الزميلة بالقيمة العادلة والتي يتم احتسابها بموجب طريقة حقوق الملكية. 
 بيان االلتزام 

التقرير المالي األولي )"معيار المحاسبة الدولي   – 34تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
"( كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية و غيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  34

 القانونيين ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. 
ة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لمعالجة الزكاة  ، أصدرت مؤسس2019يوليو من عام  17 في

  ية و ضرائب الدخل في قائمة الدخل. يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي و تفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدول
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين    واإلصداراتلسعودية ومع المعايير وعلى النحو المعتمد في المملكة العربية ا

 في المملكة العربية السعودية"(.  ةمعتمد  "المعايير الدولية للتقرير المالي كما هي)يشار إليها مجتمعة باسم  
يات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض المعلومات المالية وفقاً  كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمل

(. تحتفظ الشركة فعلياً بكافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات  23لذلك )راجع االيضاح رقم 
اس توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات  والمصاريف الخاصة بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات المعنية. يتم تحديد أس

 .المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 
إن العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة هي اللاير السعودي. يتم عرض المعلومات المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وتقرب إلى  

 )اآلف الرياالت السعودية( ما لم يذكر خالف ذلك. أقرب ألف  
ولية تم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين األ

لمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن  الالئحة  من المعلومات المالية كمعلومات مالية الحاقية لالمتثال  23الموجزة  في االيضاح رقم 
ات  التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجود

م المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل  والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائ 
والدخل  والتدفقات النقدية األولية الموجزة المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات 

 والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية. 
 

لية على مستوى الشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك عند إعداد المعلومات الما
إن   الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. 

 عتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. السياسات المحاسبية الم
 

 مبدأ اإلستمرارية 

 لم تحقق الشركة بعد متطلبات هامش المالءة المالية. 
ل الخسائر المتراكمة والتي مليون لاير سعودي مقاب 120تخفيض االحتياطي النظامي البالغ  2019ديسمبر  18قرر مجلس اإلدارة في 

وتعديله وفًقا لذلك. عالوة على ذلك ، أوصى  2020يونيو  3تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المنعقد في 
مال بمبلغ مليون لاير سعودي وزيادة رأس ال 100بتخفيض رأس المال بمقدار  2020أكتوبر  6مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

مليون لاير سعودي. يخضع تخفيض رأس المال وإصدار حقوق األولوية لموافقة السلطات التنظيمية والجمعية العامة العادية  350
 للشركة.  
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 أسس اإلعداد )تتمة(  . 2
 

 مبدأ اإلستمرارية )تتمة( 

استناًدا إلى توقعات التدفقات النقدية ضمن التصورات أجرت اإلدارة تقييم الفتراض مبدأ االستمرارية من خالل عدة تصورات. 
شهرا القادمة.  12المختلفة، تعتقد اإلدارة بأن الشركة ستتمكن من االستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل الـ 

د تقييم اإلدارة على عدد من التقديرات واالفتراضات ونتيجة لذلك، تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس االستمرارية. يعتم
بما في ذلك اإلستردادات الجوهرية من حاملي وثائق التأمين الرئيسين ومعيدي التأمين واالطراف ذوي العالقة والتدابير األخرى لتوفير  

 التكاليف. 
م يمنع الشركة من إصدار أي 2018ناير ي 29بتاريخ  391000054425أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاّ خطاب رقم 

م.  تضمن الخطاب  2017ديسمبر  31وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية نظًرا لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش المالءة كما في 
أوصى مجلس إدارة  م لمعالجة قضية انخفاض هامش المالءة. 2018يوليو  30المذكور أعاله تعليمات إلى الشركة لزيادة رأسمالها قبل 

مليون لاير سعودي من أجل تحسين هامش المالءة   400م بإصدار حقوق أولوية بقيمة 2018فبراير  6الشركة في اجتماعه المنعقد في 
وأنشطة أعمال الشركة المستقبلية. تخضع حقوق األولوية هذه لموافقة السلطات التنظيمية والجمعية العامة للشركة. أصدرت مؤسسة 

 17م تسمح بموجبه للشركة بكتابة وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية ابتداء من 2018أبريل  15العربي السعودي خطاب بتاريخ النقد 
 مليون أسهم حقوق أولوية. 400م، تمكنت الشركة من إصدار 2018أكتوبر  17م بشروط معينة. في تاريخ 2018أبريل 

 
 توزيع الفائض  . 3
 

٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً 90٪ من صافي فائض عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وتخصيص 10توزيع يجب على الشركة 
 .لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. في حالة الخسارة، فإن الخسارة يتحملها المساهمين

  م: فائض 2019 سبتمبر 30ف لاير سعودي )أل 30،312م:  2020 سبتمبر 30شهر المنتهية في أ عة التسبلغ فائض عمليات التأمين لفترة 
ي إلى عمليات المساهمين ألف لاير سعود  27،281 من فائض عمليات التأمين مبلغ ٪ 90، تم تحويل (. وبالتاليألف لاير سعودي 10،390

ألف لاير سعودي تم   9،351: م2019 سبتمبر 30ألف لاير سعودي ) 3،031 بقيمةللفترة. نتيجة لذلك، مستحق الدفع لحاملي الوثائق 
 . ألف لاير سعودي( 1،039فائضاً مستحق الدفع لحاملي وثائق التأمين بقيمة   نتيجة لذلك،، للفترةتحويلها إلى عمليات المساهمين 

 
 الدولية الجديدة: المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة التفاسير  . 4

 معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول 
 

 عقود التأمين(.  -4, األدوات المالية, )بما في ذلك تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
األدوات المالية والذي سيحل محل معيار   9رقم  المعيار الدولي للتقرير الماليم، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية 2014في يوليو 

األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال   39المحاسبة الدولي 
، ومتطلبات محاسبة  39ارة انخفاض االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي نموذج  خس

، سوف يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة.  9رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي التحوط الجديدة. بموجب 
اس التصنيف على نموذج العمل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات معيار  يعتمد أس

للمطلوبات المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلقرار بهذا الجزء من   39المحاسبة الدولي رقم 
قيمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الذاتي في الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل. تتوافق متطلبات محاسبة التحوط علی نحو  تغيرات ال

 أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على مبدأ أكثر. 
 

"عقود التامين" التي تتناول   4لدولي للتقرير المالي رقم ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار ا 2016في سبتمبر 
على شركات التأمين قبل نشر معيار المحاسبة القادمة لعقود التأمين. تقدم   9النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

جيل للشركة، إذا كانت مؤهلة ، مع إعفاء مؤقت من تطبيق  التعديالت خيارين لشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التغطية. يوفر نهج التأ
م أيهما تأتي أوالً. بينما يتيح نهج التغطية 2022حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو  9رقم   المعيار الدولي للتقرير المالي

 بية التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة.  للشركة أن يستبعد من الربح أو الخسارة آثار بعض من حاالت عدم التطابق المحاس
. سيکون علی تأثير اعتماد المعيار  4إن الشرکة مؤهلة واختارت لتطبيق نهج التأجيل بموجب تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

خذ في االعتبار التفاعل مع معيار عقود التأمين القادم.  علی المعلومات المالية للشرکة، إلی حد کبير، أن يأ 9الدولي للتقرير المالي رقم 
 بالكامل.   9ولذلك، فإنه ال يمكن تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
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، وسيحل محل  2023يناير  1يتم تطبيق المعيار في الفترة التي تبدأ في او بعد  "عقود التأمين"  17لتقرير المالي رقم ل المعيار الدولي 
  15رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي"عقود التأمين". يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من  4رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي

"األدوات المالية". تتوقع الشركة تأثيًرا جوهرًيا على القياس   9رقم  عيار الدولي للتقرير الماليالم"اإليرادات من العقود مع العمالء" و
واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار  

 . الجديد
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية هامة   . 5
 

مالي  موضحة أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز ال
األولية الموجزة، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة إلحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  

 لقادمة  ا
 

i)  المسؤولية المطلقة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 
يعتبر تقدير المطويات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية ويتضمن على درجة  

م التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي  كبيرة من الحكم التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عد
يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع  

قع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تستند المطلوبات على  اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي و 
إلى  أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة 

في تقدير تكلفة المطالبات المتكبده المبلغ عنها و  تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة
 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية. 

ركة ألجلها على خدمات خبير اكتواري  فيما يلي األمور الهامة للتقدير واألحكام لألعمال الطبية وخدمة المركبات التي تحصل الش
 .مستقل لتحديد هذه االحتياطيات 

كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها لقطاعي الطبي والمركبات ، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد  
ؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد ت  .احتياطيات المطالبات في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية

 :احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية

سنة  وهذا يتراكم، باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية التي تم تكبدها في  -طريقة سلم السلسلة  •
 .معينة  مقارنة مع تلك التي تم دفعها في نهاية السنة المالية 

يجمع هذا األسلوب بين تاريخ المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات أو توقعات سابقة قد تكون متاحة   -طريقة بورنهتر فيرجسون •
 .فيما يتعلق بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة 

يحدد هذا األسلوب المبلغ المتوقع للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. يتم استخدام  هذه الطريقة   –نسبة الخسارة المتوقعة  طريقة •
حيث تفتقر شركة التأمين إلى بيانات حدوث المطالبة السابقة المناسبة بسبب التغييرات في عروض المنتجات، والتغيرات في  

 .إلخعمليات تسوية المطالبات ، 
 

تم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائر المستقلين بتقدير مطالبات الممتلكات.  
 .تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها على أساس ربع سنوي 

مع شركات إعادة التأمين، وإمكانية تعثر معيدي التأمين عن سدادها. تراقب الشركة بشكل ربع سنوي   تتعرض الشركة إلى خالفات 
 تطور النزاعات وقوة شركات إعادة التأمين الخاصة بها. 

 
ii)  احتياطي عجز األقساط 

االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية.  إن تقدير عجز قسط التأمين لألعمال الطبية والسيارات يعد حساًسا للغاية لعدد من 
يعتمد على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر وثائق التأمين المصدرة. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة ،  

 المستقبل.  ينظر الخبير االكتواري إلى العالقة بين المطالبات واألقساط والتي من المتوقع تحقيقها في 
 

iii)  خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
تقوم الشركة بتقييم المبالغ الجوهرية المستحقة بشكل فردي والمبالغ المستحقة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص  

وأن خسارة االنخفاض سوف   بشكل فردي على أنها منخفضة القيمة المقامة مخاطر ائتمان مماثلة النخفاض القيمة. إن الذمم المدينة 
عند إجراء  . إن هذا التقييم لالنخفاض في القيمة يتطلب إجراء األحكام. وتستمر ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لإلنخفاض في القيمة

فع جميع المبالغ هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم خصائص مخاطر االئتمان التي تقدر وضع عدم السداد على انه دليل على القدرة على د
المخصصات  وزادت بشكل كبير مستوى  ب  ها الخاص نهجم مراجعةب  2017خالل عام  قامت الشركة  المستحقة وفًقا للشروط التعاقدية.

 المخصصات المتعلقة بذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة بسبب الزيادة في مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة. 
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iv)  إنخفاض قيمة الشهرة 
  يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد ، وهو أعلى من قيمته العادلة 

أن القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة   ناقًصا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة
 استخدمت اإلدارة خبيراً   المستخدمة ، وبالتالي، يتم استخدام القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع لتقييم االنخفاض في القيمة.

القيمة العادلة  احتساب إن  منهج قائم على السوق الختبار انخفاض القيمة.في تقييم القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع من خالل 
للوصول إلى   على سعر السهم المعلن للشركة حتى إغالق الفترة واألحداث التالية حتى تاريخ القياس. ناقصاً احتساب تكاليف البيع تعتمد

ما في ذلك تحليل مضاعفات القيمة الدفترية لألسعار للشركات  التقييم وفًقا لنهج السوق ، طبق الخبير أيًضا بعض األحكام والعوامل ب 
 المقارنة. والمعامالت 

 
v)  إعادة التأمين 

األعمال العام بناًء على فهمها للشروط التعاقدية التفاقيات إعادة التأمين.   بقطاع كانت الشركة تحاسب معامالت إعادة التأمين المتعلقة 
ومع ذلك ، قد تخضع محاسبة معامالت إعادة التأمين لتفسيرات مختلفة. ومن أجل حل المشكلة ، قامت الشركة بإجراء تقييم للمخاطر  

مع معيدي التأمين المذكورين ، وتم تسجيل مخصصات أخرى   ووقعت اتفاقيات استبدال مع معيد التأمين الرئيسي واتفقت على األرصدة
 مقابل األرصدة المستحقة للتسوية مع معيدي التأمين والوسطاء.  مناسبة لهذه المعامالت 

 
 على االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  ( 19-)كوفيد  تأثير جائحة كورونا 

"( على أنه جائحة اعتراًفا بانتشاره  19-( تفشي فيروس كورونا )"كوفيدWHO، أعلنت منظمة الصحة العالمية ) 2020مارس  11في 
ا في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت  السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بم

الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود،  
 وأصدرت المبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية واإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة. 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل   19-ار فيروس كوفيداستجابة النتش
لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من  

 ة والوقائية لضمان: اإلجراءات والعمليات االستباقي 
 صحة وسالمة موظفيها و مجتمعها المحيط لعملياتها.  -
 حماية استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة.  -

 
 اإلحتياطيات الفنية للقطاع الطبي  -

م  على الرغم من التحديات الراهنة، تعتقد إدارة الشركة أن االحتياطيات المتعلقة بالقطاع الطبي ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث يت 
،  (19-)كوفيدتسهيل أعمال قطاع التأمين من خالل مبادرة الحكومة السعودية لتحمل جميع التكاليف المرتبطة بجائحة كورونا المستجد 

ل تكاليف االختبار والعالج. عالوة على ذلك ، هناك انخفاض عام في االتجاه في المطالبات الطبية ذات الطبيعة الروتينية. عالوة  والتي تشم
. بناًء على  على ذلك ، فإن قطاع التأمين لم يشهد عدًدا كبيًرا من المطالبات الُمبلغ عنها ، وبالتالي ساعدت الشركة في الحفاظ على الربحية

لم يكن لها أي آثار جوهرية على النتائج التي أبلغت عنها   ( 19-)كوفيد، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة فايروس كورونا المستجد عواملهذه ال
 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب. 2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةالشركة لفترة 

د في  بناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساع
ير  غتقليل أي أثر سلبي. خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية والمطالبات 

، تشهد الشركة ارتفاًعا   2020يونيو  21المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض تجربة المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ 
في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير  

الختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج ، قامت   2020 سبتمبر 30للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية في  الحالي
 مليون لاير سعودي )كاحتياطي عجز أقساط التأمين(.  14.9الشركة بحجز مبلغ 

 اإلحتياطيات الفنية للمركبات  -
لجميع شركات   2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189صدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم ، أ19 -استجابة لجائحة كوفيد

المتعلقة بقطاع التأمين ، يوجه التعميم جميع شركات التأمين لتمديد   التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين مختلف األمور األخرى 
على سيارات البيع بالتجزئة لمدة شهرين ، وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق  فترة صالحية جميع وثائق التأمين القائمة 

 التأمين على السيارات التجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم. 
شهًرا وفًقا للسياسة المحاسبية   14التغطية ، أي بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفًقا للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط خالل فترة 

حيث لم يتم كتابة مبالغ جوهرية من   2020 سبتمبر 30للشركة. ال يوجد تأثير كبير للتمديد لمدة شهرين في األقساط المكتسبة اعتباًرا من 
 األقساط خالل فترة الشهر الواحد. 

، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد  ناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين
مبلغ شهرين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي عجز في األقساط بناًء على المطالبات المتوقعة 

 .لفترة الشهرين التي تم تمديدهامليون لاير سعودي  10.6
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 الموجودات المالية  -
لتحديد ما إذا كان هناك دليل   (19-)كوفيدقامت الشركة بإجراء تقييم وفًقا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد 

الصعوبات   على سبيل المثالموضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. وتشمل هذه العوامل ، 
المالي األخرى ، وما إلى  واحتمال إفالس المصدر أو المدين أو إعادة التنظيم أالمالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ، أو التأخر في السداد ، 

عادلة  ذلك. في حالة األسهم المصنفة تحت بند متاح للبيع ، فإن الشركة قامت بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة ال
لم يكن لها أي آثار   ( 19-)كوفيد د للموجودات المالية أقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كورونا المستج

. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةجوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها لفترة 
 كثب. 

 
 إدارة مخاطر االئتمان  -

فرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه مراجعة  عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة بسرعة التي ت 
التركزات االئتمانية في القطاعات االقتصادية والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. بناًء على  

 وانخفاض أسعار النفط: (  19-)كوفيدالمراجعة، حددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل كبير بجائحة فايروس كورونا المستجد  
 المقاوالت  -
 الخطوط الجوية  -
 شركات الشحن  -
 الفنادق ، إلخ.  -
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 بآالف الرياالت السعودية   

 عمليات التأمين  

 م2019 ديسمبر 31  م 2020 سبتمبر  30 

 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

 88،607   108,140  النقد وأرصدة لدى البنوك     

 88،752   139,897  أشهر من تاريخ االقتناء 3ودائع تستحق خالل 

 177،359   248,037  النقد و ما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية

 80،321   76,059  وديعة مقابل خطابات ضمان  

  324,096   257،680 

  

 بآالف الرياالت السعودية   

 عمليات المساهمين  

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 

 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

 33،536   13,397  النقد وأرصدة لدى البنوك      

 -   73,561  أشهر من تاريخ االقتناء 3ودائع تستحق خالل 

  86,958   33،536 

 291،216   411,054  النقد و ما في حكمه 

 210،895   334,995  النقديةالنقد و ما في حكمه في قائمة التدفقات 
 

مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني  من تاريخ اإلقتناء أشهر  3إن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل 
 درجات التصنيف المتبعة من قبل "ستاندرد آند بورز وفيتش ومودي".  لمنهجية إلى "ب ب ب" وفقا يعادل معدالت  "أ+" 

 

أقل من  خالل يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق 
 سنوياً(. ٪ 2.29: م2019سنوياً ) ٪   1.15 ، وتحقق دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط مقدارهاقتناؤهاثالثة أشهر من تاريخ 

 

 .المركز المالي قائمة تقارب القيم الدفترية المبينة أعاله القيمة العادلة في تاريخ 
 

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك المحلية مقابل إصدار ضمانات دفع لصالح عمالء الشركة ومقدمي  
   إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال يمكن سحبها قبل نهاية الضمان وهي مقيدة في طبيعتها. ( 21)أيضاً، إيضاح  الخدمات 
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  منهجية ب" تحت ب " إلى "ب ب ب ب +إن الودائع قصيرة األجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات "
 التصنيف المتبعة من قبل "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش". 

 
ن  يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وتستحق خالل فترة تزيد ع

 (. ٪ سنوياً  2.43: م2019) اً سنوي ٪   2.13معدل متوسط بنسبة ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت خاصة ب 
 

  المركز المالي  قائمة م، تقارب القيم الدفترية للودائع قصيرة األجل بشكل معقول للقيمة العادلة في تاريخ 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 . األولية الموجزة 

 
 , صافي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة . 8
 

 : كما يلي تتكون الذمم المدينة من المبالغ المطلوبة 
 

 آالف الرياالت السعودية    

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

     
 407،434  553,695 حاملي وثائق التأمين

 348،888  355,862 الوسطاء والوكالء 

 756،322  909,557 ذمم أقساط تأمين مدينة
 (272،495)  (275,606) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 633,951  483،827 
 307،208  257,092 أرصدة معيدي تأمين مدينة

 (218،820)  (228,209) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 28,883  88،388 

 572،215  662,834 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي 

 
، فقد شرعت الشركة ، جنًبا إلى جنب مع مركز إعادة التأمين التعاوني، في فصل معامالت وأرصدة  )جـ( 9كما هو موضح في اإليضاح رقم 

غ  تم األنتهاء من هذه العملية وتم تحديد مبل. الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف األخرى ذوي العالقة 
مليون لاير كذمم مدينة من أطراف ذوي عالقة، ومع ذلك قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل الرصيد، وقامت باألفصاح عنه ضمن  59.4

 . 9المطلوب من أطراف ذوي عالقة في إيضاح رقم 
 

 م، فإن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما يلي: 2020 سبتمبر  30كما في 
 

 آالف الرياالت السعودية    

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

     
 528،642  491,315 / السنة  الرصيد في بداية الفترة 

 (37،327)  12,500 السنة مخصص الفترة/ 

 491،315  503,815 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد
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 )أ( فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة المبرمة خالل الفترة مع األطراف ذوي العالقة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية الفترة:   9
 

 

 طبيعة المعامالت  األطراف ذوي العالقة 
أشهر   التسعة مبالغ المعامالت لفترة  
 في  المدين/)الدائن( كما   الرصيد  المنتهية 

 بآالف الرياالت السعودية  

 
 سبتمبر  30 

 م 2020
 ( مراجعة )غير 

 
 

 سبتمبر 30
 م2019

 ( مراجعة)غير 

 سبتمبر  30 
 م 2020

 ( مراجعة )غير 

 
 

 ديسمبر 31
 م2019

 ( مراجعة )

        عالقة  ي طرف ذوأ  إلى/مطلوب من 

  –ميدغلف ش.م.ب 
حساب المقر الرئيسي   

 )مساهم رئيسي( 

رصيد مستحق في   -
 نهاية الفترة/ السنة 

-  -  2,453  2،453 

مخصص ديون   -
 مشكوك في تحصيلها 

-  -  (2,390)  (2,390) 

صافي الرصيد   -
المستحق في نهاية  

 الفترة/ السنة 
-  -  63  63 

ميديفيزا السعودية  
 )شقيقة( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وصيل أيه أس بي  
 )شقيقة( 
 
 
 

أقساط تأمين لموظفي   -
 شركة تابعة

-  3،004  -  - 

أتعاب خدمات إدارية   -
 لطرف ثالث 

-  50،430  -  - 

 -  -  122  - مطالبة متكبدة  -

 -  -  -  - دفعة مستلمة  -

 -  -  225  - أقساط تأمين مستردة  -

دفع رسوم خدمات   -
 إدارية لطرف ثالث 

-  43،331  -  - 

رصيد مستحق   -
 من/)إلى( 

 في نهاية الفترة/ السنة 
 

-  -  1,932  (17،080) 

رسوم إدارة   -
 المطالبات 

4,463  -  -  - 

رصيد مستحق   -
 من/)إلى( 

 في نهاية الفترة/ السنة 
 

-  -  (322 )  - 

 63  1,994  المطلوب من أطراف ذوي عالقة مجموع  

 (17،080)  ( 322)  مجموع المطلوب لطرف ذي عالقة  
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 طبيعة المعامالت  األطراف ذوي العالقة 
أشهر   التسعة مبالغ المعامالت لفترة  
 المدين/)الدائن( كما في الرصيد   المنتهية 

 بآالف الرياالت السعودية  

 
 سبتمبر  30 

 م 2020
 ( مراجعة )غير 

 سبتمبر 30
 م2019

 ( مراجعة)غير 

 سبتمبر  30
 م 2020

 ( مراجعة )غير 

 ديسمبر 31
 م2019

 ( مراجعة )
المطلوبة  -المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة 

 من/ )إلى(
    

 -لالستثمار البنك السعودي 
 )مساهم مؤسس(

 
 
 
 
 
 

 3،937 172 (34,127) (3,765) حساب جاري وودائع ألجل -

 -9 وديعة نظامية )إيضاح -
 (( 1أ )

2,677 2،365 146,541 143،864 

 - - 5،123 5,429 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة -

 (413) - - - أقساط تأمين )مستردة( -
 - - (134) 4 مطالبات متكبدة/ -

 (1,432) - - - مطالبات تحت التسوية -

 ميدي فيزا السعودية )شقيقة(
 

رصيد مستحق من/)إلى(  -
 ةفي نهاية الفترة/ السن

- - 4,325 - (322 ) 

 

–مطالبة تأمين طبي  -
 األردن / رصيد

- 477 - - 

لبنان/  -مطالبة تأمين طبي  -
 رصيد

(654) (1,015) (654) - 

 -مطالبة تأمين طبي  -
 مصر/ رصيد

(81) 28 (81) - 

االستثمار كابيتال )شركة 
تابعة للبنك السعودي 

 مساهم مؤسس( -لالستثمار 

 اختياريةاتفاقية محفظة  -
 ((2أ )-9)إيضاح

- - - - 

 - 2,541 20،095 2,541 حساب جاري -

 - - - - أقساط تأمين مستردة -
التجارية )تحت شركة أبونيان 

 اإلدارة المشتركة(
إجمالي أقساط التأمين  -

 المكتتبة
(25) - - - 

 703 - - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - - - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - - 703 

 - - - 4,082 المطالبات المتكبدة -

المضخات السعودية شركة 
 )تحت اإلدارة المشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

2 - - - 

 906 4 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - - - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 4 906 

 - - - 351 المطالبات المتكبدة -

توراي الشرق األوسط غشاء 
 )تحت اإلدارة المشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

51 - - - 

 680 29 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (4) - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 25 680 

 - - - 278 المطالبات المتكبدة -

 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
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 طبيعة المعامالت  األطراف ذوي العالقة 
أشهر   التسعة مبالغ المعامالت لفترة  
 المنتهية 

 الرصيد المدين/)الدائن( كما في 

 بآالف الرياالت السعودية  

  
 سبتمبر  30

 م 2020
 ( مراجعة )غير 

 سبتمبر 30
 م2019

 ( مراجعة)غير 

 سبتمبر  30
 م 2020

 ( مراجعة )غير 

 ديسمبر 31
 م2019

 ( مراجعة )
المطلوبة  -المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة 

 من/ )إلى(
    

     

شركة بيان للمعلومات 
االئتمانية )تحت إدارة 

 مشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

688 817 - - 

 10 30 - - أقساط التأمين المدينة -

 - - (298) 340 المتكبدةالمطالبات  -

ميدغلف )ش.م.ب( )مساهم 
 رئيسي(

 - - - - مطالبات مستردة -

إعادة تأمين مستردة  -
 ((3أ)-9)إيضاح 

- - 5,850 5،962 

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (4,387) (4,471) 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 1,463 
1،491 

 

 
اديسون برادلي أوفرسيز/ 

اديسون برادلي اند كو )شركة 
 شقيقة(

     

رصيد الذمم المدينة في  -
 نهاية الفترة/ السنة

- - 3,856 3،856 

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (3,856) (3,856) 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - - - 

     

سيتي  - المدنشركة تنسيق 
 سكيب )تحت إدارة مشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

150 - - - 

 1.399 103 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (22) - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 81 1.399 

 - - - 575 المطالبات المتكبدة -

شركة الشرق األوسط 
للزراعة )تحت إدارة 

 مشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

(4) - - - 

 650 2 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - - - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 2 650 

 - - - 359 المطالبات المتكبدة -

شركة الصناعة اإللكترونية 
والكهربائية )تحت إدارة 

 المشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

(23) 15 - - 

 1،070 1 - - أقساط التأمين المدينة -

 - - - 761 المطالبات المتكبدة -
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 الرصيد المدين/)الدائن( كما في مبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية المعامالتطبيعة  األطراف ذوي العالقة

 بآالف الرياالت السعودية  

  
 سبتمبر 30

 م 2020
 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2019

 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م 2019

 (مراجعة)

المطلوبة  -األطراف ذوي العالقة المعامالت واألرصدة مع 
 من/ )إلى(

    

أديسون برادلي العالمية/ 
 ميدغلف لبنان )شقيقة(

 

 - - - - المسترد من معيدي التأمين -

 أقساط الذمم المدينة -
 )ج(( 9)إيضاح 

- - 59,498 30،265 

مخصص الديون المشكوك  -
 في تحصيلها

- - (59,498) (30,242) 

الرصيد المستحق صافي  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - - 23 

شركة القدرة العربي )تحت 
 إدارة مشتركة(

 

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

(16 ) - - - 

 457 - - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص الديون المشكوك  -
 في تحصيلها

- - - - 

صافي الرصيد المستحق  -
 السنةفي نهاية الفترة / 

- - - 457 

 - - - 377 المطالبات المتكبدة -

شركة العداد السعودية )تحت 
 إدارة مشتركة(

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

17 - - - 

 121 15 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص الديون المشكوك  -
 في تحصيلها

- - (3) - 

صافي الرصيد المستحق  -
 الفترة / السنةفي نهاية 

- - 12 121 

 - - - 72 المطالبات المتكبدة -

الشركة تومبين السعودية 
 )تحت إدارة مشتركة(

 

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

45 - - - 

 3،129 29 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص الديون المشكوك  -
 في تحصيلها

- - (1) - 

المستحق صافي الرصيد  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 28 3،129 

 - - - 1,757 المطالبات المتكبدة -

شركة أبونيان للكهرباء )تحت 
 إدارة المشتركة(

 

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

10 - - - 

 266 7 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص الديون المشكوك  -
 في تحصيلها

- - (1) - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 6 266 

 - - - 154 المطالبات المتكبدة -
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 الرصيد المدين/)الدائن( كما في المنتهيةمبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر  طبيعة المعامالت األطراف ذوي العالقة

 بآالف الرياالت السعودية  

  
 سبتمبر 30

 م 2020
 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2019

 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م 2019

 (مراجعة)

المطلوبة  -المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة 
 من/ )إلى(

    

شركة أنظمة التحكم واألجهزة 
الصناعية )تحت إدارة 

 المشتركة(
 

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

32 - - - 

 631 1 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - - (15 ) 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 1 616 

 2،248 - - 190 المطالبات المتكبدة -

شركة تحويل المياه المالحة 
 )تحت اإلدارة المشتركة(

 

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

- - - - 

 107 107 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (27) - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 80 107 

 - - 3،687 38,855 المطالبات المتكبدة -
عضو مجلس رعد البركاتي )

 (إدارة
إجمالي أقساط التأمين  -

 المكتتبة
5 3 - - 

تابع لعضو أمل بن شيحة )
 (مجلس إدارة

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

 
1 

- - - 

عضو يوسف حمد اليوسفي )
 (مجلس إدارة

التأمين إجمالي أقساط  -
 المكتتبة

6 - - - 

عضو محمد عمر العيدي )
 (مجلس إدارة

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

1 - - - 

الدكتور احمد عبدهللا بن احمد 
 (عضو مجلس إدارة)

إجمالي أقساط التأمين  -
 المكتتبة

2 - - - 

شركة تامبين السعودية 
المحدودة )تحت إدارة 

 المشتركة(

أقساط التأمين إجمالي  -
 المكتتبة

6 - - - 

 1،013 5 - - أقساط التأمين المدينة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - - - 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 5 1،013 

 - - - 542 المطالبات المتكبدة -

أديسون برادلي المملكة 
 العربية السعودية )شقيقة(

 - - - - دفعة مستلمة خالل الفترة -

المسترد من معيدي التأمين  -
 ((4أ)-9المستحق )إيضاح 

(767) 15 - - 

 16،267 15,500 - - الرصيد في نهاية السنة -

مخصص ديون مشكوك  -
 في تحصيلها

- - (11,625) (12,191) 

صافي الرصيد المستحق  -
 في نهاية الفترة / السنة

- - 3,875 4،076 

 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الرصيد المدين/)الدائن( كما في مبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية طبيعة المعامالت العالقة اتاألطراف ذ

 بآالف الرياالت السعودية  

  
 سبتمبر 30

 م 2020
 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2019

 (مراجعة)غير 

 سبتمبر 30
 م 2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م 2019

 (مراجعة)

 المستحقة -المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة 
 من/ )إلى(

    

أديسون برادلي العربية 
القابضة ذ.م.م اإلمارات 

 )شقيقة(

  رصيد مستحق في نهاية -
 الفترة

- - 1,472 1،472 

مخصص ديون مشكوك  -
 تحصيلهافي 

- - (1,472) (1,472) 

صافي الرصيد المستحق  -
 السنةالفترة/ في نهاية
 ((5أ)-9)إيضاح 

- - - - 

السعودي الفرنسي كابيتال 
 )تحت اإلدارة المشتركة(

 135،000 421,964 - 286,964 محفظة اإلستثمار -

 
 ٪ سنوًيا.2،4تم إيداع الوديعة النظامية في البنك السعودي لالستثمار بنسبة  عمولة  ( 1أ)-9
 وتتضمن حقوق ملكية واستثمارات في أدوات دين.  2011فبراير   11تم توقيع اتفاقية إدارة المحفظة االختيارية في   ( 2أ)-9
 دغلف البحرين كوضعية إعادة تامين. المبلغ يمثل الدفعات الزائدة من أقساط التأمين المسندة إلى مي ( 3أ)-9
  تمثل مطالبات إعادة التأمين المستردة من اديسون برادلي العالمية. تم تحصيل معظم مستردات مطالبات إعادة التأمين المتعلقة بإتفاقيات  (4أ)-9

 ج(. -9يضاح من قبل الطرف ذي العالقة إما بشكل مباشر أو من خالل وسيط )إ 2014التصفية لسنوات االكتتاب حتى 
تم القيام بإعادة التأمين من قبل ذلك الطرف ذو العالقة المذكور. توجد مطالبة مستردة من معيدي التأمين والتي يجب على الطرف ذي   (5أ )-9

 العالقة تحصيلها. 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة  ب  -9

   اإلدارة اآلخرين خالل الفترة/ السنة:فيما يلي بيان بمكافأة مجلس اإلدارة واللجان وكبار موظفي 
 

 2020  سبتمبر 30تهية في  نأشهر الم التسعة لفترة 
 بآالف الرياالت السعودية 

  
 أعضاء مجلس اإلدارة 

 )غير التنفيذيين( 
كبار التنفيذيين بما في ذلك  

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

    
 7,250 -  رواتب وتعويضات 

 - 298  بدالت
 - 2,638  األجر السنوي 

 135 -  إلتزامات منافع الموظفيين

  2,936 7,385 

 
   م2019ديسمبر   31المنتهية في  التسعة أشهر فترة ل

 بآالف الرياالت السعودية  

  
 أعضاء مجلس اإلدارة 

 )غير التنفيذيين(
كبار التنفيذيين بما في ذلك  

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

    
 7،328 -  رواتب وتعويضات 

 - 275  بدالت
 - 2،712  األجر السنوي 

 2،248 -  إلتزامات منافع الموظفيين

  2،987 9،576 

 
 
 
 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر

20 

 
 
 معامالت وأرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  . 9

 
من قبل مركز إعادة التأمين الجماعي التابع لمجموعة ميدغلف، وهو طرف   2014إعادة التأمين حتى سنة االكتتاب  إتفاقيات تم إدارة جميع   ج -9

التأمين  معيدي العالقة، على أساس موحد مع  وى ذ  إلى جانب معامالت األطراف األخرىتعامل مع معامالت الشركة،  ، والذيذو عالقة
تسوية األرصدة مع معيدي  تم كما  ،تعاونيمن خالل مركز إعادة التأمين ال والوسطاء. تم توجيه جميع المعامالت مع معيدي التأمين والوسطاء

معامالت  ين ب لفصل ل، تعاونيمع مركز إعادة التأمين البالتعاون ، الشركة أيضاً بدأت ، تعاونيالتأمين والوسطاء من قبل مركز إعادة التأمين ال
تم اإلنتهاء من هذه العملية وتم نحديد مبلغ العالقة.  ذوي األخرى الخاصة باألطراف  وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين

 مليون لاير كذمم مدينة من أطراف ذوي عالقة. ومع ذلك، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل هذا الرصيد.  59.4
 

 احتياطيات فنية  . 10
 

 المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  ( أ
 

 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31 )غير مراجعة( م 2020 سبتمبر  30 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

 صافي  إعادة التأمين إجمالي صافي  إعادة التأمين  إجمالي  

       

 131،781 (334,829) 466،610 159,731 (416,369) 576,100 المطالبات تحت التسوية 
 528،583 (222,617) 751،200 359,414 (252,141) 611,555 المطالبات المتكبدة وغير مٌبلّغ عنها

 1,187,655 (668,510) 519,145 1،217،810 (557,446) 660،364 
       

 احتياطيات فنية أخرى  ( ب
 السعوديةبآالف الرياالت  

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  
    

 20،529   37,012          احتياطي عجز األقساط 
 14،894   13,384          أخرى 

 35،423   50,396          احتياطيات فنية أخرى في نهاية الفترة/السنة 

    
 األقساط غير المكتسبة  ( ج

 الحركة في أقساط غير مكتسبة على مايلي: تشتمل 
 

  بآالف الرياالت السعودية   

 ( مراجعة م )غير 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة  

 صافي  إعادة التأمين  إجمالي  

    

  694,818       (290,619)      985,437        الرصيد كما في بداية الفترة 

  1,121,814    (812,236)      1,934,050     الفترة أقساط مكتتبة خالل 

 (433,144)      1,471,708    (1,904,852)   أقساط مكتسبة خالل الفترة 

  1,383,488     368,853        1,014,635     الرصيد كما في نهاية الفترة

    
 بآالف الرياالت السعودية  

 ( مراجعةم )2019ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 صافي  إعادة التأمين إجمالي 
    

 953،948 (282,901) 1،236،849 الرصيد كما في بداية السنة 

 1،792،767 (628,510) 2،421،277 أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (2,051,897) 620،792 (2,672,689) أقساط مكتسبة خالل السنة 

 694،818 (290,619) 985،437 الرصيد كما في نهاية السنة 

 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر
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 استثمار في شركة زميلة . 11
 

٪ من  25ألف ريـال سعودي ) 8،003يتضمن االستثمار في شركة زميلة استثماراً في حقوق ملكية شركة الوصيل  للنقل االلكتروني بمبلغ 
ألف لاير سعودي(، في شركة غير متداولة )"الشركة الزميلة"( مسجلة في المملكة العربية   9،393م: 2019ديسمبر  31حقوق الملكية( )

 السعودية. 
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

    
 9،872   9,393  بداية الفترة/ السنة في 

 (4,896)  (3,602)  توزيعات مستلمة من اإلستثمار في شركة زميلة 
 4،417   2,211  الدخل من اإلستثمار في شركة زميلة 

 9،393   8,002  في نهاية الفترة/ السنة 

    
 استثمارات متاحة للبيع  . 12

 
 يلي:يتم تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع كما 

 إستثمارات متاحة للبيع  –عمليات التأمين  ( أ
  

 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

     أنواع اإلستثمار: 
 10،181  10,433 صناديق مشتركة 

 10,433  10،181 

     
االستثمار والسندات والصكوك واألسهم الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في  تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق 

 المملكة العربية السعودية. 
 

ديسمبر   31ألف لاير سعودي ) 252تم عرض التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين بمبلغ 
 .المركز المالي قائمة مساهمين في لاير سعودي( ضمن حقوق ال 181: 2019

 
 : خالل الفترة لعمليات التأمينفيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع 

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

    
 25،000  10,181 في بداية الفترة/ السنة 

 10،000  - الفترة مشتريات خالل 
 (25,000)  - المباعة خالل الفترة/السنة 

 181  252 صافي التغير في القيم العادلة 

 10،181  10,433 في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر

22 

 
 

 استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  . 12
 إستثمارات متاحة للبيع   –عمليات المساهمين  ( ب

 
  
 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

    أنواع اإلستثمار: 
 136،990  179,912 أسهم  -
 80،983  106,211 صناديق مشتركة  -
 251،291  304,591 صكوك  -

 590,714  469،264 

 
واألسهم الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في  تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق االستثمار والسندات والصكوك 

 المملكة العربية السعودية. 
  31( ألف لاير سعودي )18،890تم عرض التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين بمبلغ )

 .المركز المالي  ألف لاير سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة  21،922: 2019ديسمبر 
 : خالل الفترة فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير  

    
 49،151  469,264 في بداية الفترة/ السنة 
 436،606  138,345 / السنة  مشتريات خالل الفترة 

 )38,415(  (35,785) المباعة خالل الفترة/السنة 
 21،922  18,890 للفترة / السنة  صافي التغير في القيم العادلة 

 469،264  590,714 في نهاية الفترة / السنة 

 
 القيمة العادلة 

  القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين مشاركين في سوق رئيسي 
)أو السوق األكثر فائدة( في تاريخ القياس وفي ظل الظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان ذلك السعر قابال للمالحظة مباشرة أو  

قديره باستخدام أسلوب تقييم مختلف ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية المثبتة جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في  يمكن ت 
ي عرض  المعلومات المالية األولية الموجزة تستند القيمة العادلة المقدرة لألدوات المالية إلى أسعار السوق المتداولة، عند توفرها. فيما يل

 العادلة لهذه االستثمارات.   للقيم 
ت في  بالنسبة لألدوات المالية التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويا

لعادلة ككل( في نهاية كل فترة  التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة ا
 تقرير.

مليون لاير سعودي( المحتفظ بها كجزء   1.92م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.92إن األوراق المالية غير المدرجة البالغة 
 دلة التي يعتمد عليها. من عمليات مساهمي الشركة تم إدراجها بالتكلفة في غياب األسواق النشطة أو غيرها من وسائل قياس القيمة العا

، ولم يتم   2والمستوى  1م ، لم تكن هناك عمليات نقل بين قياسات القيمة العادلة من المستوى 2020 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 
 . 3إجراء عمليات نقل من أو الى قياسات القيمة العادلة من المستوى 

جلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لعمليات التأمين وعمليات  يعرض الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المس
 المساهمين معاً:

 
 تحديد وتسلسل  القيمة العادلة  

 تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد  واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية : 
 السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مالية مماثلة في سوق نشط. المستوى األول: األسعار المتداولة في 

ات  المستوى الثاني: أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها الهامة إلى بيان 
 السوق القابلة للمالحظة. 

 أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة. المستوى الثالث: 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر
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 استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  . 12

 القيمة العادلة –عمليات التأمين  -1
  

 بآالف الرياالت السعودية 

 (مراجعة م )غير 2020 سبتمبر  30 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

     االستثمارات المتاحة للبيع 
  10,433           -                  -  10,433        صناديق مشتركة 

  10,433           -                  -  10,433        إجمالي  االستثمارات المتاحة للبيع 

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 ( مراجعةم )2019ديسمبر  31 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

     االستثمارات المتاحة للبيع
  10,181             -                  -  10,181          صناديق مشتركة 

  10,181             -                  -  10,181          إجمالي  االستثمارات المتاحة للبيع

 
 القيمة العادلة  –عمليات المساهمين      -2

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 (مراجعة م )غير 2020 سبتمبر  30 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

     للبيع االستثمارات المتاحة 
  106,211         -                    -                  106,211      صناديق مشتركة 

  304,591         -                  304,591         -                 صكوك 
  179,912       1,923             -                  177,989      أسهم 

  590,714       1,923           304,591       284,200      االستثمارات المتاحة للبيع إجمالي  

 
 بآالف الرياالت السعودية  

  م )مراجعة( 2019ديسمبر  31   

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

     االستثمارات المتاحة للبيع
  80,983          -    -                   80,983          صناديق مشتركة 

  251,291        -  251,291           -                  صكوك 
  136,990         1,923               -                   135,067        أسهم

  469,264         1,923             251,291         216,050        مجموع  االستثمارات المتاحة للبيع

 
 وديعة نظامية  . 13

وكذلك، قامت  ٪. 10وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على الشركة االحتفاظ بوديعة نظامية بقيمة 
، وبالتالي حولت الشركة المبلغ المطلوب لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى  ٪5النظامية بنسبة مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة الوديعة 

٪   2.4بمعدل عمولة قدره  النظاميةالوديعة  تم ربط ٪. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 15
 . ٪(2.4: م2019لكل عام )

 
 الشهرة  . 14

م، ووافقت على شراء محفظة التأمين وصافي الموجودات والمطلوبات  2008ديسمبر  22عقدت الشركة إجتماع الجمعية العامة العادية في 
م. الشهرة الناتجة عن  2009يناير  1فظة"( سارية المفعول من ذات العالقة بشركة المتوسط والخليج للتأمين و إعادة التأمين التعاوني )" المح

 مليون لاير سعودي.  480اإلستحواذ  كانت بمبلغ 
م، أعادت اإلدارة النظر في منهجية التقييم بإستخدام القيمة اإلستخدامية لإلنخفاض في قيمة الشهرة  2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

فصلة لخمس سنوات، باإلضافة إلى منهجية "سعر السهم" و "السوق" على النشاط التجاري ألسهم الشركة. تم  إستناداً على خطة العمل الم
 الشهرة.  قيمة  تنفيذ التقييم بواسطة إستشاري معين من قبل الشركة. طبقاً لتقييم اإلدارة، لم تكن هناك عالمة على إنخفاض 

 
 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر
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 رأس المال  . 15

تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على  
التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط   بناء علىمستويات رأس المال الحالي 
عالوة على ذلك ، قرر   تقوم الشركة بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.  مستوى هيكل رأس المال، قد 

مليون لاير سعودي   350مليون لاير سعودي وزيادة رأس المال بمقدار  100تخفيض رأس المال بمقدار  2020أكتوبر  6مجلس اإلدارة في 
 ، ولم تكتمل اإلجراءات القانونية بعد. 

 .االستمرارية( - 2تلتزم الشركة بهامش المالءة الذي تطلبه مؤسسة النقد العربي السعودي )راجع إيضاح  لم 
 

 احتياطي  نظامي      . 16
٪ من صافي دخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد هذا  20حسب النظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة تحويل 

م والسنة  2020 سبتمبر 30االحتياطي مع رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. وحيث يوجد عجز متراكم للفترة المنتهية في 
 م التحويل إلى االحتياطي النظامي. م، فلم يت 2019يسمبر د 31المنتهية في 

 
مليون لاير سعودي مقابل الخسائر المتراكمة كما تمت   120تخفيض االحتياطي النظامي البالغ  2019ديسمبر  18قرر مجلس اإلدارة في 

 . وعليه تم التعديل 2020يونيو  3الموافقة علي التخفيض في اإلجتماع السنوي للجمعية العامة العادية المنعقد في 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  . 17
 

 المحملة خالل الفترة/السنة  الدخل ضريبة  ( أ)
بسبب صافي الخسائر  م 2019ديسمبر  31م وللسنة المالية المنتهية في 2020 سبتمبر 30ال يوجد ضريبة دخل للفترة المالية المنتهية 

 جميع التغيرات خالل الفترة تمثل الزكاة.   المعدلة المتكبدة.
 

 السنة : الفترة /  فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل ( ب)
 السنة على النحو التالي: الفترة/كانت حركات مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل 

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 م 2020 سبتمبر  30
 )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31
 )مراجعة( 

   
 27،184             13,188  في بداية الفترة/السنة 

 14،091             10,568  للفترة/للسنة   –المحمل 

 -                     -    المحمل للفترة/للسنة السابقة 

 )28,087(             )5,011( مدفوع خالل الفترة/السنة 

 13،188             18,745  الفترة/السنة كما في نهاية 

 
 ألف لاير سعودي(.   7،906م: 9201 سبتمبر 30ألف لاير سعودي ) 10،569مبلغ فترة بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل لل

 
 وضع الربوط الضريبية والزكوية  ( ج)

لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.   2018ديسمبر  31وحتى  2007أبريل  16قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل من 
 2012وحتى  2008باإلضافة إلى ذلك، قدمت الشركة اعتراضين على ربوط الزكاة وضريبة الدخل وضريبة االقتطاع لسنوات الربط من 

علومات المالية بناًء على  . قامت الشركة بتكوين مخصصات مناسبة في هذه الم2016إلى  2013وإعتراض آخر لتقدير السنوات من 
 مشورة مستشار الشركة للزكاة والضريبة. 

، توصلت الشركة إلى اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن اإلعتراضين الخاصين   2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
ووافقت الشركة على المبلغ   2016إلى  0132ومن  2012إلى  2008بالزكاة وضريبة الدخل وضريبة االستقطاع للسنوات المقدرة من 

ألف لاير سعودي وفًقا لتوجيهات   131،346ألف لاير سعودي. لقد كونت الشركة مخصص بمبلغ وقدره  115،555الواجب دفعه البالغ 
بلغ المخصص  ألف لاير سعودي، والذي يمثل الفرق بين م 15،791مستشار الشركة للزكاة وضريبة الدخل. وبالتالي، تم تحويل مبلغ 

 ، دفعت الشركة كامل المبلغ المتفق عليه. 2019ديسمبر  31والمبلغ المتفق على دفعه إلى اإليرادات أخرى. خالل السنة المنتهية في  
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 الضريبة المؤجلة  ( د )
المؤجلة عن الفروق المؤقتة في مكافآت نهاية الخدمة ومخصصات انخفاض القيمة والخسائر غير المعترف بها تنشأ الضريبة 

 .وما إلى ذلك 
 حركة الضريبة المؤجلة للفترة كما يلي: 

 بآالف الرياالت السعودية 

م  2020 سبتمبر  30  
 )غير مراجعة( 

م 2019ديسمبر  31
 )مراجعة( 

   

 13،923 11,962 أصل  –بداية الفترة /السنة ضريبة مؤجلة في 

 )1,961( )1,470( نشأة أو عكس الفروق المؤقتة 

 11،962 10,492 أصل  –ضريبة مؤجلة في نهاية الفترة / السنة 

 
 ربحية السهم رأس المال و  . 18
 

 رأس المال  -)أ( 
لاير سعودي   10مليون سهم بقيمة  80مليون لاير سعودي مقسم إلى  800يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  

 للسهم. 
 الربح للسهم   -)ب( 

للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في تاريخ   م الواحد عن طريق قسمة صافي الدخل تم حساب الربح  للسه
 القوائم المالية. 

 
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 م 2020 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2019 سبتمبر 30

 )مراجعة( 

   
  2,785   3,581  صافي الدخل للفترة 

  80,000   80,000  األسهم المتوسط المرجح لعدد 

  0.03   0.04  ربحية السهم 

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  

 
 م 2020 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2019 سبتمبر 30

 )مراجعة( 

   
  6,576  30,839 صافي الدخل للفترة 

  80,000  80,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  0.08  0.39 ربحية السهم 

 
 العمولة على الوديعة النظامية  . 19

مبلغ  بلغت العمولة على الوديعة النظامية التي يتم االحتفاظ بها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية 
ألف لاير سعودي(. ال يمكن سحب هذه العموالت دون الحصول على موافقة   23،864م: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 26،541

 عربي السعودي. مؤسسة النقد ال
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  . 20
والودائع ألجل واالستثمارات الذمم المدينة والذمم الدائنة وبعض الموجودات   النقد وما في حكمه تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على 

والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية، فيما عدا األدوات المالية غير   للموجودات األخرى. إن القيم العادلة  والمطلوبات
 المتداولة حيث تقيَّد بالتكلفة. 
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 الدعاوى القضائية  ( أ

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المحصلة  
القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري على نتائجها  للمطالباتالنهائية 

 كزها المالي. ومر
 االلتزامات واالرتباطات الرأسمالية  ( ب

ديسمبر   31ألف لاير سعودي ) 76،059م، أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطاب ضمان بمبلغ 2020 سبتمبر 30كما في 
(. ليس  6ألف لاير سعودي( لعدد من العمالء ووكاالت السيارات وورش وفقاً لشروط االتفاقيات معهم )انظر إيضاح  80،321م: 2019

 م: ال شيء(. 2019ديسمبر  31م )2020 سبتمبر 30لدى الشركة تعهدات رأسمالية كما في 
 مطلوبات محتملة  ( ج

الشركة ال تعتقد بأن نتائج الدعوي القضائية ستكون جوهرية على   تم رفع دعوى على الشركة وبناًء على مشورة المستشار القانوني فإن 
 ها المالي. عضدخل الشركة أو و

 
 المعلومات القطاعية  . 22

اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو  وفقا لطريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، 
 مبين أدناه.

 
ال تشمل نتائج القطاعات توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ودخل العموالت الخاصة واإليرادات   

 األخرى على القطاعات التشغيلية، حيث يتم عرضها ومراقبتها بشكل شامل. 
 

االستثمارات المتاحة للبيع واألقساط وأرصدة إعادة التأمين المستحقة  القطاعات توزيع النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل وموجودات ال تشمل 
عالقة والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية وممتلكات ومعدات،  ذو طرف  من األخرى، والمطلوب المقدمة والموجودات والمصاريف 

 صافي، ويتم عرضها ومراقبتها على اساس االجمالي. 
 

القطاعات توزيع الذمم والعموالت المستحقة  وأرصدة إعادة التأمين المستحقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  ال تشمل مطلوبات 
عالقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة   ووتوزيعات الفائض المستحقة ومكافأت نهاية الخدمة والذمم والعموالت المستحقة والمطلوب لطرف ذ 

 عودي. لمؤسسة النقد العربي الس
إن عمليات المساهمين هي قطاع غير تشغيلي يتم تصنيف بعض مصاريف القطاعات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة العامة والفائض من  

 عمليات التأمين لهذا القطاع وفقا ألسس مناسبة معتمدة من اإلدارة. 
 
اعات التشغيلية المباشرة والفائض من عمليات التأمين لهذا  لي. يتم تصنيف بعض مصاريف القطإن عمليات المساهمين هي قطاع غير تشغي  

 القطاع وفقاً ألسس مناسبة معتمدة من اإلدارة. 
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 بآالف الرياالت السعودية 

 ( مراجعةغير  م )2020 سبتمبر  30كما في  

 المركبات  الطبي  : القطاعات التشغيلية
ممتلكات  
 وحوادث 

مجموع عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 المجموع 

 : موجودات ال
حصة معيدي التأمين من األقساط  

 غير المكتسبة
113,535 89,209 166,109 368,853 - 368,853 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 تحت التسوية 

46,248 3,214 366,907 416,369 - 416,369 

التأمين من المطالبات  حصة معيدي 
 المتكبدة وغير المبلّغ عنها

79,016 51,966 121,159 252,141 - 252,141 

 70,637 - 70,637 23,899 10,206 36,532 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 
 2,651,147 1,374,035 1,277,112 - - - موجودات غير موزعة 

 3,759,147 1,374,035 2,385,112 678,074 154,595 275,331 إجمالي الموجودات 

       : المطلوبات
 1,014,635 - 1,014,635 194,990 188,480 631,165 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

 63,623 - 63,623 14,635 22,807 26,181 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 576,100 - 576,100 401,621 5,371 169,108 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 611,555 - 611,555 133,226 122,456 355,873 مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها 

 37,012 - 37,012 287 13,719 23,006 احتياطيات عجز األقساط 
 13,384 - 13,384 8,196 2,986 2,202 احتياطيات فنية أخرى 

مطلوبات غير موزعة وفائض  
 عمليات التأمين

- - - 640,403 46,299 686,702 

إجمالي المطلوبات وفائض عمليات  
 التأمين 

1,207,535 355,819 752,955 2,956,712 46,299 3,003,011 
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 بآالف الرياالت السعودية  

 ( مراجعةم )2019ديسمبر  31كما في  

 المركبات الطبي : القطاعات التشغيلية
ممتلكات 
 وحوادث 

مجموع عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

 : موجودات
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة
- 73،089 217،530 290،619 - 290،619 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت  
 التسوية 

35،567 (31,006) 330،268 334،829 - 334،829 

معيدي التأمين من المطالبات  حصة 
 المتكبدة وغير المبلّغ عنها

44،725 69،961 107،931 222،617 - 222،617 

 67،196 - 67،196 10،034 8،393 48،769 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 
 2،585،626 1،356،338 1،229،288 - - - موجودات غير موزعة 

 3،500،887 1،356،338 2،144،549 665،763 120،437 129،061 إجمالي الموجودات 

 

       : المطلوبات 

 985،437 - 985،437 241،373 162،430 581،634 إجمالي أقساط غير مكتسبة 
 31،161 - 31،161 12،157 19،004 - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 466،610 - 466،610 359،446 (174,016) 281،180 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 751،200 - 751،200 117،318 282،729 351،153 مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها 

 20،529 - 20،529 2،699 2،238 15،592 احتياطيات عجز األقساط 
 14،894 - 14،894 7،685 4،750 2،459 احتياطيات فنية أخرى 

مطلوبات غير موزعة وفائض عمليات  
 التأمين

- - - 486،695 38،206 524،901 

 2،794،732 38،206 2،756،526 740،678 297،135 1،232،018 إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التأمين
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 (مراجعةم )غير 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 المركبات الطبي 
 ممتلكات
 وحوادث

مجموع عمليات 
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

 إجمالي

 بآالف الرياالت السعودية  

       اإليرادات
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 422,137 - 422,137 57,159 53,770 311,208 مباشر -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 311,208 53,770 57,159 422,137 - 422,137 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (676) - (676) (676) - - محلي -
 (71,548) - (71,548) (45,086) (24,650) (1,812) خارجي -

 (1,812) (24,650) (45,762) (72,224) - (72,224) 
 (13,802)  (13,802) (3,319) (987) (9,496) أقساط تأمين فائض الخسارة

 336,111 - 336,111 8,078 28,133 299,900 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 3,645 - 3,645 1,655 28,851 (26,861) التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 339,756 - 339,756 9,733 56,984 273,039 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 44,956 - 44,956 5,961 12,609 26,386 دخل من عمولة إعادة تأمين

 384,712 - 384,712 15,694 69,593 299,425 مجموع اإليرادات

       التكاليف والمصاريف المكتتبة
 (533,404) - (533,404) (48,097) (79,298) (406,009) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (10,368) - (10,368) (1,451) (5,577) (3,340) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
 16,373 - 16,373 - - 16,373 مستشفيات –خصم تسوية مبكر 

 169,396 - 169,396 42,745 36,536 90,115 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (358,003) - (358,003) (6,803) (48,339) (302,861) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 57,664 - 57,664 (1,328) 182 58,810 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 35,615 - 35,615 1,440 2,238 31,937 التغير في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 (264,724) - (264,724) (6,691) (45,919) (212,114) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 10,579 - 10,579 1,329 (3,531) 12,781 احتياطي عجز أقساط التأمين
 207 - 207 (47) (27) 281 احتياطيات فنية أخرى

 (23,606) - (23,606) (3,999) (5,357) (14,250) تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

 (277,544) - (277,544) (9,408) (54,834) (213,302) مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

       
 107,168 - 107,168 6,286 14,759 86,123 صافي دخل االكتتاب

       
       :)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى 
 (13,500) - (13,500)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (97,800) (1,274) (96,526)    مصاريف عمومية وإدارية
 3,822 2,773 1,049    عمولة خاصةدخل 

 - - -    دخل من استثمار في شركة زميلة
 1,700 1,700 -    دخل توزيعات أرباح

 4,769 4,769 -    مكاسب محققة من اسثمارات متاحة للبيع
 1,434 - 1,434    إيرادات أخرى

 (99,575) 7,968 (107,543)    مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، صافي

صافي الدخل للفترة قبل التوزيع وقبل 
 الزكاة وضريبة الدخل

   (375) 7,968 7,593 

       
  



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
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 ( مراجعة م )غير 2019 سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المركبات الطبي 
 ممتلكات
 وحوادث 

مجموع  
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية   

       اإليرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 747،085 - 747،085 72،864 57،446 616،775 مباشر  -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 616،775 57،446 72،864 747،085 - 747،085 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (1,707) - )1,707( (1,707) - - محلي  -
 (97,956) - )97,956( (66,852) (27,313) (3,791) خارجي  -

 (3,791) (27,313) (68,559) )99,663( - (99,663) 
 (11,907) - )11,907( (1,796) (1,461) (8,650) أقساط تأمين فائض الخسارة 

 635،515 - 635،515 2،509 28،672 604،334 صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في األقساط غير المكتسبة، 

 صافي 
(164,690) 39،212 2،974 )122,504( - (122,504) 

 513،011 - 513،011 5،483 67،884 439،644 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 26،054 - 26،054 7،672 9،013 9،369 عمولة إعادة تأميندخل من 

 539،065 - 539،065 13،155 76،897 449،013 مجموع اإليرادات 

       التكاليف والمصاريف المكتتبة 
 (458,200) - )458,200( (37,586) (78,223) (342,391) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (5,683) - )5,683( (436) (5,247) - بالمطالبات مصاريف متكبدة متعلقة 
 22،031  22،031 - - 22،031 خصم تسوية مبكر

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 المدفوعة 

28،471 27،292 36،135 91،898 - 91،898 

صافي المطالبات والمكافأت األخرى  
 المدفوعة 

(291,889) (56,178) (1,887) )349,954( - (349,954) 

التغير في المطالبات تحت التسوية ،  
 صافي 

(43,513) (1,213) (637) )45,363( - (45,363) 

التغير في المطالبات المتكبدة وغير  
 المعلن عنها

(17,896) 4،875 442 )12,579( - (12,579) 

صافي المطالبات والمكافأت األخرى  
 المتكبدة

(353,298) (52,516) (2,082) )407,896( - (407,896) 

 2،923 - 2،923 (802) - 3،725 احتياطي عجز أقساط التأمين
 2،073 - 2،073 1،963 377 (267) احتياطيات فنية أخرى 

 (27,332) - )27,332( (4,208) (5,064) (18,060) تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

 (430,232) - )430,232( (5,129) (57,203) (367,900) مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 108،833 - 108،833 8،026 19،694 81،113 صافي دخل االكتتاب 

       
       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

 (13,320) - (13,320)    مخصص قضايا 
 (97،644) (2,032) (95،612)    مصاريف عمومية وإدارية 

 7،184 3،257 3،927    دخل عمولة خاصة 
 676 - 676    إيرادات أخرى 

مجموع المصاريف التشغيلية األخرى،  
 صافي 

   (104،329) 1،225 (103،104) 

صافي الدخل للفترة قبل التوزيع وقبل  
 الزكاة وضريبة الدخل 

   4،504 1،225 5،729 

   
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
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 م )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة  

 المركبات  الطبي  
 ممتلكات 
 وحوادث 

مجموع عمليات  
 التأمين 

 عمليات 
 المساهمين 

 إجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية   

       اإليرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  1,934,050     -   1,934,050   241,012   341,719   1,351,319  مباشر  -
    -     -     -     -     -     -  إعادة تأمين -

  1,351,319   341,719   241,012   1,934,050   -     1,934,050  
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (1,291)     -  (1,291)  (1,291)     -     -  محلي  -
 (810,945)     -  (810,945)  (197,002)  (162,329)  (451,614)  خارجي  -

  (451,614)  (162,329)  (198,293)  (812,236)  -     (812,236) 
 (42,055)   (42,055)  (10,310)  (2,961)  (28,784)  أقساط تأمين فائض الخسارة 

  1,079,759     -   1,079,759   32,409   176,429   870,921  صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في األقساط غير المكتسبة، 

 صافي 
 64,004   (9,930)  (5,038)  49,036   -     49,036  

  1,128,795     -   1,128,795   27,371   166,499   934,925  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  133,811     -   133,811   19,395   37,584   76,832  تأميندخل من عمولة إعادة 

  1,262,606     -   1,262,606   46,766   204,083   1,011,757  مجموع اإليرادات 

       التكاليف والمصاريف المكتتبة 
 (1,382,515)     -  (1,382,515) (86,624)  (187,155)  )1,108,736 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (24,009)     -  (24,009)  (2,397)  (14,414)  (7,198)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
  56,173     -   56,173     -     -   56,173  مستشفيات  –خصم تسوية مبكر 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 المدفوعة 

 206,900   84,976   80,424   372,300   -     372,300  

صافي المطالبات والمنافع األخرى  
 المدفوعة 

 (852,861)  (116,593)  (8,597)  (978,051)  -     (978,051) 

 (27,950)     -  (27,950)  (5,538)  (145,166)   122,754  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

  169,168     -   169,168  (2,682)   142,278   29,572  مبلغ عنهاالتغير في مطالبات متكبدة وغير 

 (836,833)     -  (836,833)  (16,817)  (119,481)  (700,535)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
 (16,483)     -  (16,483)   2,413  (11,481)  (7,415)  احتياطي عجز أقساط التأمين

  1,510     -   1,510  (511)   1,764   257  احتياطيات فنية أخرى 
 (79,794)     -  (79,794)  (15,020)  (15,008)  (49,766)  تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

 (931,600)     -  (931,600)  (29,935)  (144,206)  (757,459)  مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

  331,006     -   331,006   16,831   59,877   254,298  االكتتاب صافي دخل 

       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى       
 (38,115)     -  (38,115)     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (281,388)  (4,070)  (277,318)     مصاريف عمومية وإدارية 
  12,749   7,959   4,790     دخل عمولة خاصة 

  2,211   2,211     -     دخل من استثمار في شركة زميلة 
  4,110   4,110     -     دخل توزيعات أرباح 

  5,386   5,386     -     مكاسب محققة من اسثمارات متاحة للبيع
  9,949     -   9,949     إيرادات أخرى 

األخرى،  مجموع المصاريف التشغيلية 
 صافي 

   (300,694) 15,596 (285,098) 

صافي الدخل للفترة قبل التوزيع وقبل  
 الزكاة وضريبة الدخل 

   30,312 15,596 45,908 
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 م )غير مراجعة( 2019 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 المركبات الطبي 
 ممتلكات
 وحوادث 

مجموع عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية   

       اإليرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2،114،786 - 2،114،786 238،446 249،899 1،626،441 مباشر  -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 1،626،441 249،899 238،446 2،114،786 - 2،114،786 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (4,596) - (4,596) (4,596) - - محلي  -
 (550,226) - (550,226) (206,131) (113,530) (230,565) خارجي  -

 (230,565) (113,530) (210,727) (554,822) - (554,822) 
 (35,905) - (35,905) (4,904) (5,051) (25,950) أقساط تأمين فائض الخسارة 

 1،524،059 - 1،524،059 22،815 131،318 1،369،926 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 28،376 - 28،376 (248) 95،753 (67,129) التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي 

 1،552،435 - 1،552،435 22،567 227،071 1،302،797 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 70،109 - 70،109 21،234 22،215 26،660 دخل من عمولة إعادة تأمين

 1،622،544 - 1،622،544 43،801 249،286 1،329،457 مجموع اإليرادات 

       التكاليف والمصاريف المكتتبة
 (1,348,941) - (1,348,941) (101,163) (242,838) (1,004,940) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (19,268) - (19,268) (2,791) (16,477) - مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 64،327  64،327 - - 64،327 خصم تسوية مبكر

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 المدفوعة 

55،822 69،215 98،564 223،601 - 223،601 

  األخرىصافي المطالبات والمكافأت 
 المدفوعة 

(884,791) (190,100) (5,390) (1,080,281) - (1,080,281) 

 (146,677) - (146,677) (2,731) 8،906 (152,852) التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي 
 (87,948) - (87,948) 579 (10,766) (77,761) عنهامبلغ التغير في مطالبات متكبدة وغير 

 (1,314,906) - (1,314,906) (7,542) (191,960) (1,115,404) المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدةصافي 
 27،214 - 27،214 58 - 27،156 احتياطي عجز أقساط التأمين

 (3,185) - (3,185) (15) (231) (2,939) احتياطيات فنية أخرى 
 (84,467) - (84,467) (11,216) (16,662) (56,589) تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

 (1,375,344) - (1,375,344) (18,715) (208,853) (1,147,776) مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 247،200 - 247،200 25،086 40،433 181،681 صافي دخل االكتتاب 

       
       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

 20،521 - 20،521    مشكوك في تحصيلهاعكس مخصص ديون 
 (24,246) - (24,246)    مخصص قضايا 

 (272،704) (5,880) (266،824)    مصاريف عمومية وإدارية 
 27،457 12،972 14،485    دخل عمولة خاصة 

 19،254 - 19،254    إيرادات أخرى 

مجموع المصاريف التشغيلية األخرى،  
 صافي 

   (236,810) 7،092 (229,718) 

صافي ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة  
 الدخل 

  10،390 7،092 17،482 
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 بآالف الرياالت السعودية 

 م )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي 

     أقساط التأمين المكتتبة: إجمالي 
 144,917 23,982 1,833 119,102 مؤسسة كبيرة 

 88,751 6,549 2,347 79,855 مؤسسة متوسطة 
 67,402 3,902 2,337 61,163 مؤسسة صغيرة

 34,741 932 1,457 32,352 مؤسسة صغيرة جداً 
 86,326 21,794 45,796 18,736 أفراد 

 422,137 57,159 53,770 311,208 التأمين المكتتبة إجمالي أقساط 

 
 
 

 بآالف الرياالت السعودية  

 )غير مراجعة(  م2020 سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي 

     أقساط التأمين المكتتبة: إجمالي 
 553،144 54،160 11،191 487،793 مؤسسة كبيرة 

 45،510 14،749 899 29،862 مؤسسة متوسطة 
 82،170 5،128 1،304 75،738 مؤسسة صغيرة

 21،355 (1,405) (496) 23،256 مؤسسة صغيرة جداً 
 44،906 232 44،548 126 أفراد 

 747،085 72،864 57،446 616،775 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 م )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة  

 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي 

     أقساط التأمين المكتتبة: إجمالي 
  1,055,467   54,806   171,124   829,537  مؤسسة كبيرة 

  281,038   26,781   28,345   225,912  مؤسسة متوسطة 
  183,054   12,939   9,234   160,881  مؤسسة صغيرة

  108,174   4,200   3,851   100,123  مؤسسة صغيرة جداً 
  306,317   142,286   129,165   34,866  أفراد 

  1,934,050   241,012   341,719   1,351,319  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 م )غير مراجعة( 1920 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي 

     أقساط التأمين المكتتبة: إجمالي 
 1،462،105 127،799 60،491 1،273،815 مؤسسة كبيرة 

 169،452 45،003 6،008 118،441 مؤسسة متوسطة 
 224،216 46،319 7،808 170،089 مؤسسة صغيرة

 85،564 18،754 2،840 63،970 مؤسسة صغيرة جداً 
 173،449 571 172،752 126 أفراد 

 2،114،786 238،446 249،899 1،626،441 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 
 
 
 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
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 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 ( مراجعة) م2019ديسمبر  31 (مراجعة )غير  م 2020 سبتمبر  30 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المساهمين 

 عمليات التأمين المجموع 
عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

       الموجودات 
 291،216 33،536 257،680 411,054 86,958 324,096 النقد و ما في حكمه 
 266،884 175،049 91،835 138,477 18,477 120,000 ودائع قصيرة األجل 

 572،215 - 572،215 662,834 - 662,834 أقساط وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي
 290،619 - 290،619 368,853 - 368,853 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، صافي 

 334،829 - 334،829 416,369 - 416,369 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلّغ 

 عنها
252,141 - 252,141 222،617 - 222،617 

 67،196 - 67،196 70,637 - 70,637 تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة 
 63 - 63 1,994 - 1,994 مطلوب من أطراف ذوي عالقة 
 - (606,999) 606،999 - (566,874) 566,874 المساهمين/ التأمينمبالغ مستحقة من / إلى عمليات 

 253،841 3،270 250،571 118,839 2,851 115,988 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، صافي 
 479،445 469،264 10،181 601,147 590,714 10,433 استثمارات متاحة للبيع

 25،854 - 25،854 18,827 - 18,827 حق إستخدام األصول، صافي 
 46،170 30،000 16،170 47,430 30,000 17,430 ممتلكات ومعدات، صافي 

 4،719 - 4،719 5,510 - 5,510 موجودات غير ملموسة، صافي 
 11،962 11،962 - 10,492 10,492 - أصل  –ضريبة مؤجلة 

 120،000 120،000 - 120,000 120,000 - وديعة نظامية 
 9،393 9،393 - 8,002 8,002 - استثمار في شركة زميلة 

 23،864 23،864 - 26,541 26,541 - عمولة مستحقة على الوديعة النظامية 
 480،000 480،000 - 480,000 480,000 - شهرة 

 3،500،887 749،339 2،751،548 3,759,147 807,161 2,951,986 إجمالي الموجودات 
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 بآالف الرياالت السعودية 

 ( مراجعة) م2019ديسمبر  31 (مراجعة )غير  م 2020 سبتمبر  30 

 عمليات التأمين  
 عمليات 

 المساهمين 
 المجموع 

عمليات 
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

 المجموع 

       المطلوبات 
 59،622 1،154 58،468 125,780 1,013 124,767 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 137،744 - 137،744 119,899 - 119,899 ذمم وعموالت دائنة 
 25،903 - 25،903 18,305 - 18,305 مطلوبات التأجير 

 107،488 - 107،488 263,825 - 263,825 أرصدة معيدي تأمين دائنة
 985،437 - 985،437 1,014,635 - 1,014,635 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

 31،161 - 31،161 63,623 - 63,623 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 466،610 - 466،610 576,100 - 576,100 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 751،200 - 751،200 611,555 - 611,555 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 20،529 - 20،529 37,012 - 37,012 احتياطي عجز األقساط 
 14،894 - 14،894 13,384 - 13,384 احتياطيات فنية أخرى 

 17،080 - 17،080 322 - 322 مطلوب لطرف ذو عالقة 
 27،451 - 27،451 18,832 - 18,832 التزامات منافع موظفين
 112،561 - 112،561 94,453 - 94,453 توزيع الفائض المستحق 

 13،188 13،188 - 18,745 18,745 - زكاة وضريبة دخل 
إيرادات عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي 

 السعودي 
- 26,541 26,541 - 23،864 23،864 

 2،794،732 38،206 2،756،526 3,003,011 46,299 2,956,712 إجمالي المطلوبات 

       
       )عجز(/فائض عمليات التأمين

 181 - 181 433 - 433 االستثماراتربح احتياطي القيم العادلة على 
منافع   -إعادة قياس التزام المنافع المحددة 

 الموظفين
(5,159) - (5,159 ) (5,159) - (5,159) 

 (4,978) - (4,978) ( 4,726) - (4,726) إجمالي عجز عمليات التأمين 

       
       حقوق الملكية

 800،000 800،000 - 800,000 800,000 - رأس المال 
 146،135 146،135 - 26,135 26,135 - احتياطي نظامي 
 (256,482) (256,482) - (105,643) (105,643) - خسائر متراكمة 

إحتياطي القيم العادلة من اإلستثمارات المتاحة  
 للبيع

- 40,370 40,370 - 21،480 21،480 

 711،133 711،133 - 760,862 760,862 - إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات فائض عمليات التأمين  
 وحقوق الملكية 

2,951,986 807,161 3,759,147 2،751،548 749،339 3،500،887 
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 قائمة الدخل األولية الموجزة

 بآالف الرياالت السعودية 

 أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال 

 (مراجعةغير ) م2019 سبتمبر 30 (مراجعة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 عمليات التأمين 
 عمليات

 المساهمين
 عمليات التأمين المجموع

 عمليات
 المساهمين

 المجموع

       اإليرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 747،085 - 747،085 422,137 - 422,137 مباشر -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 422,137 - 422,137 747،085 - 747،085 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (1,707) - (1,707) (676) - (676) محلي -
 (97,956) - (97,956) (71,548) - (71,548) خارجي -

 (72,224) - (72,224) (99,663) - (99,663) 
 (11,907) - (11,907) (13,802) - (13,802) فائض الخسارةأقساط تأمين 

 635،515 - 635،515 336,111 - 336,111 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (122,504) - (122,504) 3,645 - 3,645 التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 513،011 - 513،011 339,756 - 339,756 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 26،054 - 26،054 44,956 - 44,956 دخل من عمولة إعادة تأمين

 539،065 - 539،065 384,712 - 384,712 مجموع اإليرادات

       التكاليف والمصاريف المكتتبة
 (458,200) - (458,200) (533,404) - (533,404) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (5,683) - (5,683) (10,368) - (10,368) بالمطالباتمصاريف متكبدة متعلقة 
 22،031  22،031 16,373 - 16,373 خصم تسوية مبكر

 91،898 - 91،898 169,396 - 169,396 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (349,954) - (349,954) (358,003) - (358,003) صافي المطالبات والمكافأت األخرى المدفوعة
 (45,363) - (45,363) 57,664 - 57,664 التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 (12,579) - (12,579) 35,615 - 35,615 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها

 (407,896) - (407,896) (264,724) - (264,724) صافي المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدة
 2،923 - 2،923 10,579 - 10,579 احتياطي عجز األقساط االضافي

 2،073 - 2،073 207 - 207 احتياطيات فنية أخرى
 (27,332) - (27,332) (23,606)  (23,606) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 ( 430،232) - ( 430،232) (277,544) - (277,544) مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 108،833 - 108،833 107,168 - 107,168 صافي دخل االكتتاب

       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

 - - - (13,500) - (13,500) مخصص )إسترداد( ديون مشكوك في تحصيلها
 (13,320) - (13,320) - - - مخصص قضايا

 (97,644) (2,032) (95,612) (97,800) (1,274) (96,526) مصاريف عمومية وإدارية

 7،184 3،257 3،927 3,822 2,773 1,049 دخل عمولة خاصة

 - - - - - - دخل من استثمار في شركة زميلة
 - - - 1,700 1,700 - دخل توزيعات أرباح

 - - - 4,769 4,769 - أرباح محققة من إستثمارات متاحة للبيع
 676 - 676 1,434 - 1,434 إيرادات أخرى

 ( 103،104) 1،225 ( 104،329) ( 99,575) 7,968 ( 107,543) مجموع )المصاريف(/ اإليرادات التشغيلية اآلخرى

صافي دخل الفترة قبل التوزيع وقبل الزكاة وضريبة 
 الدخل

(375 ) 7,968 7,593 4،504 1،225 5،729 

 - 4،054 ( 4،054) - ( 375) 375 عمليات التأمين فائضحصة المساهمين من 

صافي دخل الفترة بعد التوزيع وقبل الزكاة وضريبة 
 الدخل

- 7,593 7,593 450 5،279 5،729 

       الزكاة وضريبة الدخل
 (2,614) (2,614) - (3,522) (3,522) - الفترة الحالية

 120 120 - (490) (490) - الضريبة الؤجلة

 3،235 2،785 450 3,581 3,581 - للفترة الدخلصافي 
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 قائمة الدخل األولية الموجزة

 بآالف الرياالت السعودية 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 عمليات التأمين 
 عمليات

 المساهمين
 عمليات التأمين المجموع

 عمليات
 المساهمين

 المجموع

       اإليرادات
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2،114،786 - 2،114،786 1,934,050 - 1,934,050 مباشر -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 1,934,050 - 1,934,050 2،114،786  2،114،786 
       التأمين المسندةأقساط إعادة 

 (4,596) - (4,596) (1,291) - (1,291) محلي -
 (550,226) - (550,226) (810,945) - (810,945) خارجي -

 (812,236) - (812,236) (554,822) - (554,822) 
 (35,905) - (35,905) (42,055) - (42,055) أقساط تأمين فائض الخسارة

 1،524،059 - 1،524،059 1,079,759 - 1,079,759 التأمين المكتتبةصافي أقساط 
 28،376 - 28،376 49,036 - 49,036 التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 1،552،435 - 1،552،435 1,128,795 - 1,128,795 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 70،109 - 70،109 133,811 - 133,811 دخل من عمولة إعادة تأمين

 1،622،544 - 1،622،544 1,262,606 - 1,262,606 مجموع اإليرادات

       التكاليف والمصاريف المكتتبة
 (1,348,941) - (1,348,941) (1,382,515) - (1,382,515) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (19,268) - (19,268) (24,009) - (24,009) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
 64،327  64،327 56,173 - 56,173 خصم تسوية مبكر

 223،601 - 223،601 372,300 - 372,300 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 ( 1،080،281) - ( 1،080،281) (978,051) - (978,051) صافي المطالبات والمكافأت األخرى المدفوعة
 (146,677) - (146,677) (27,950) - (27,950) المطالبات تحت التسوية ، صافيالتغير في 

 (87,948) - (87,948) 169,168 - 169,168 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها

 - (836,833) صافي المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدة
(836,833

) 
(1،314،906 ) - (1،314،906 ) 

 27،214 - 27،214 (16,483) - (16,483) احتياطي عجز األقساط االضافي
 (3,185) - (3,185) 1,510 - 1,510 احتياطيات فنية أخرى

 (84,467) - (84,467) (79,794)  (79,794) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 ( 1،375،344) - ( 1،375،344) (931,600) - (931,600) مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 247،200 - 247،200 331,006 - 331,006 صافي دخل االكتتاب

       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى
 20،521 - 20،521 (38,115) - (38,115) مخصص )إسترداد( ديون مشكوك في تحصيلها

 (24,246) - (24,246) - - - مخصص قضايا
 (272,704) (5,880) (266,824) (281,388) (4,070) (277,318) عمومية وإداريةمصاريف 

 27،457 12،972 14،485 12,749 7,959 4,790 دخل عمولة خاصة
 - - - 2,211 2,211 - دخل من استثمار في شركة زميلة

 - - - 4,110 4,110 - دخل توزيعات أرباح
 - - - 5,386 5,386 - للبيعأرباح محققة من إستثمارات متاحة 

 19،254 - 19،254 9,949 - 9,949 إيرادات أخرى

 ( 229،718) 7،092 ( 236،810) ( 285,098) 15,596 ( 300,694) مجموع )المصاريف(/ اإليرادات التشغيلية اآلخرى

       
صافي دخل الفترة قبل التوزيع وقبل الزكاة وضريبة 

 الدخل
30,312 15,596 45,908 10،390 7،092 17،482 

 - 9،351 (9,351) - 27,281 (27,281) حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

صافي دخل الفترة بعد التوزيع وقبل الزكاة وضريبة 
 الدخل

3,031 42,877 45,908 1،039 16،443 17،482 

       الزكاة وضريبة الدخل
 (7,906) (7,906) - (10,568) ( 10,568) - الفترة الحالية

 (1,961) (1,961) - (1,470) (1,470) - الضريبة الؤجلة

 7،615 6،576 1،039 33,870 30,839 3,031 للفترة الدخلصافي 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر  

 (مراجعةغير ) م2019 سبتمبر 30 (مراجعة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 عمليات التأمين 
عمليات 

 المساهمين
 التأمينعمليات  المجموع

 عمليات
 المساهمين

 المجموع

       
 3،235 2،785 450 3,581 3,581 - صافي الدخل للفترة

       األخرى:)الخسارة(/الدخل الشاملة الشامل 
       الالحقة الفترةبنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في 

 - - -    إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بنود يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل 

 األولية الموجزة في الفترات الالحقة
      

       االستثمارات المتاحة للبيع
 3،148 3،074 74 24,697 24,626 71 صافي التغير في القيم العادلة

 6،383 5،859 524 28,278 28,207 71 الدخل الشامل مجموع

 تسوية:
صافي الدخل المنسوب إلى عمليات التأمين  مخصوما منه:

   .وتحويله إلى توزيعات الفائض المستحق

-   (450 ) 

 28,278 مجموع الدخل الشامل للفترة
 

5،933 

   
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 عمليات التأمين 
عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين المجموع

 عمليات
 المساهمين

 المجموع

       
 7،615 6،576 1،039 33,870 30,839 3,031 صافي الدخل للفترة

       )الخسارة(/الدخل الشاملة الشامل األخرى:
       الفترة الالحقةبنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في 

 - - -    إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بنود يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل 

 األولية الموجزة في الفترات الالحقة
      

       االستثمارات المتاحة للبيع
 8،106 8،032 74 19,142 18,890 252 صافي التغير في القيم العادلة

 15،721 14،608 1،113 53,012 49,729 3,283 مجموع الدخل الشاملة

 تسوية:
صافي الدخل المنسوب إلى عمليات التأمين  مخصوما منه:

  .وتحويله إلى توزيعات الفائض المستحق

(3,031 )  (1،039 ) 

 14،682  49,981 مجموع الدخل الشامل للفترة
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 بآالف الرياالت السعودية 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 م )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين  
 عمليات

 المساهمين
 المجموع 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 17،482 16،443 1،039 45,908 42,877 3,031 صافي دخل للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

       تعديالت لبنود غير نقدية:
 6،126 - 6،126 7,168 - 7,168 استهالك وإطفاء

 )20,521( - )20,521( 38,115 - 38,115 تحصيلهامخصص / )عكس( ديون مشكوك في 
 )27,457( )12,972( )14,485( (12,749) (7,959) (4,790) دخل عمولة خاصة

 - - - (2,211) (2,211) - دخل من استثمار في شركة زميلة 
 - - - (5,386) (5,386) - مكاسب محققة من اسثمارات متاحة للبيع 

 - - - 5,551 - 5,551 الموظفينمخصص التزامات منافع 

 49,075 27,321 76,396 )27,841( 3،471 )24,370( 
       تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )77,886( - )77,886( (128,733) - (128,733) أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة
 )95,670( - )95,670( (78,234) - (78,234) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 )73,857( - )73,857( (81,540) - (81,540) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 )106,841( - )106,841( (29,524) - (29,524) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مٌبلّغ عنها 

 )3,765( - )3,765( (3,441) - (3,441) تكاليف اكتتاب مؤجلة
 )10,336( )896( )9,440( 135,002 419 134,583 وديعة مقابل خطاب ضمان

 )234,611( - )234,611( 4,262 - 4,262 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 )25,109( - )25,109( 7,027 - 7,027 أصول حق االستخدام
 )5,145( - )5,145( (17,845) - (17,845) ذمم وعموالت دائنة

 )76,477( )1,805( )74,672( 66,158 (141) 66,299 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 21،421 - 21،421 (7,598) - (7,598) مطلوبات التأجير 

 158،210 - 158،210 156,337 - 156,337 أرصدة معيدي تأمين دائنة
 67،295 - 67،295 29,198 - 29,198 المكتسبة إجمالي األقساط غير 

 19،451 - 19،451 32,462 - 32,462 عمولة إعادة تأمين غير المكتسبة 
 220،534 - 220،534 109,490 - 109,490 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 194،788 - 194،788 (139,645) - (139,645) عنهامّبلغ مطالبات متكبدة وغير 
 )27,215( - )27,215( 16,483 - 16,483 احتياطيات عجز األقساط 

 3،185 - 3،185 (1,510) - (1,510) احتياطيات فنية أخرى 
 4،396 - 4،396 (1,931) - (1,931) مستحق من أطراف ذوي عالقة

 - - - (16,758) - (16,758) مستحق لطرف ذي عالقة 

 98,457 27,599 126,056 )72,772( 770 )72,002( 
 - - - (21,139) - (21,139) الفائض المدفوع لحاملي وثائق التأمين

 )5,111( - )5,111( (14,171) - (14,171) التزامات منافع موظفين مدفوعة
 )28,087( )28,087( - (5,011) (5,011) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 )105,200( )27,317( )77,883( 85,735 22,588 63,147 التشغيلية صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة  
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 4،897 4،897 - 3,601 3,601 - متحصالت توزيعات من اإلستثمار في شركة زميلة 
 )2,683( )2,683( - (2,211) (2,211) - التغير في اإلستثمار في شركة زميلة 

 2،365 2،365 - 2,677 2,677 - فوائد على الوديعة النظامية 
 )2,365( )2,365( - (2,677) (2,677) - فوائد مستحقة على الوديعة النظامية 

 )236,042( )251,042( 15،000 (89,536) (89,536) - )شراء( / بيع استثمارات متاحة للبيع 
 27،457 12،972 14،485 6,531 2,532 3,999 دخل عمولة خاصة

 (586,283) (82,422) (503,861) 128,407 156,572 (28,165) )شراء( / متحصالت من ودائع قصيرة األجل
)إضافات( / استبعاد في ممتلكات ومعدات وموجودات  

 غير ملموسة 
(8,428) - (8,428) )1,833( - )1,833( 

 )794,487( )318,278( )476,209( 38,364 70,958 (32,594) الناتج من األنشطة االستثمارية   / صافي النقد )المستخدم في(  
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - 59،975 )59,975( - (40,125) 40,125 مستحق الى / )من( عمليات المساهمين 

 - 59،975 )59,975( - (40,125) 40,125 التمويلية صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة 
       

 )899,687( )285,620( )614,067( 124,099 53,421 70,678 صافي التغير في النقد و ما في حكمه
 1،057،472 410،183 647،289 210,896 33,537 177,359 النقد و ما في حكمه بداية الفترة 

 157،785 124،563 33،222 334,995 86,958 248,037 الفترة النقد و ما في حكمه نهاية 

       
  

 



 التعاوني   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر

40 
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 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية. 
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