
(ثالثة اشهر) 2021-03-31تعلن شركة التعاونية للتأمين النتائج المالية األولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 

آالف الرياالت السعودية

% التغيير  الربع السابق % التغيير 
الربع المماثل من

 العام السابق
الربع الحالي بند

8.20% 2,699,345             13.53% (GWP)إجمالي أقساط التأمين المكتتبة              2,920,720             2,572,707

13.31% 2,283,572             7.49% (NWP)صافي أقساط التأمين المكتتبة              2,587,422             2,407,042

8.86% 1,449,538             4.81% صافي المطالبات المتحملة             1,578,023             1,505,602

-13.37% 40,791                  18.90% إستثمارات حملة الوثائق (خسائر)صافي أرباح                   35,336                  29,719

-89.90% 37,816                  -88.06% 31,990                  3,820                   
عمليات التأمين مخصوما منها عائد إستثمارات  (عجز)فائض 

(نتائج العمليات التشغيلية)حملة الوثائق 

30.64% 35,857                  51.52% إستثمارات أموال المساهمين (خسائر)صافي أرباح                   46,845                  30,916

-23.40% 105,495                -4.99% قبل الزكاة (الخسارة)صافي الربح                   80,811                  85,059

-38.92% 105,875                50.55% اجمالي الدخل الشامل                  64,673                  42,957

18.12% (بعد استبعاد حقوق األقلية)إجمالي حقوق المساهمين              2,876,487             2,435,200

السهم (خسارة)ربحية                      0.47                     0.53

بند

في صافي الربح خالل الربع  (االنخفاض  )يعود سبب االرتفاع 

*الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى 

في صافي الربح خالل الربع  (االنخفاض  )ييعود سبب االرتفاع 

*الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى 

طبيعة رأي مراجع الحسابات

مالحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع 

الخارجي

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

.تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاةمالحظات إضافية

تم إجراء هذه التغييرات لتحسين عرض . تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية

.األرصدة والمعامالت في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة

توضيح

 ألف لاير 85,059 ألف لاير سعودي للربع الحالي، مقابل صافي ربح قبل الزكاة 80,811بلغ صافي الربح قبل الزكاة 

سعودي للربع المماثل من العام السابق، يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة لتحقيق صافي دخل اكتتاب قدره 

 ألف لاير سعودي خالل الربع المماثل من العام السابق أي 193,763 ألف لاير خالل الربع الحالي مقابل 152,073

%.21.52بانخفاض قدره 

 ألف لاير 31,990 ألف لاير خالل الربع الحالي مقابل 3,820حيث حققت نتائج العمليات التشغيلية فائض تشغيلي بلغ 

:خالل الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل عام الى

، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى %4.40 ألف لاير أي بنسبة 84,429انخفاض صافي األقساط المكتسبة بمبلغ - 

انخفاض صافي األقساط المكتسبة المتعلقة بمحفظة المنافذ ومحفظة العمرة والذي نتج عنه ايضا انخفاض مؤاتي في 

 ألف لاير أي 94,329تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع األرباح المستحقة المتعلقة بالمحافظ التأمينية بمبلغ 

%.93.69بنسبة 

%.4.81 ألف لاير أي بنسبة 72,421ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بمبلغ - 

%.15.39 ألف لاير أي بنسبة 15,935انخفاض ايجابي في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بمبلغ - 

 

%.27.09 ألف لاير أي بنسبة 13,346انخفاض ايجابي في تكاليف اإلكتتاب األخرى بمبلغ - 

. ألف لاير سعودي16,272انخفاض ايجابي في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ - 

ارتفاع ايجابي في مجموع صافي ارباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين خالل الربع الحالي مقارنة مع 

%.35.53 ألف لاير سعودي أي بنسبة 21,546الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 

الرأي غير المعدل

ورد في تقرير مراجعي الحسابات المستقلين بأن الشركة قامت بإعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا 

.كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية" التقارير المالية األولية " 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ألف لاير 105,495 ألف لاير سعودي للربع الحالي، مقابل صافي ربح قبل الزكاة 80,811بلغ صافي الربح قبل الزكاة 

 ألف 152,073سعودي للربع السابق، يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة لتحقيق صافي دخل اكتتاب قدره 

%.33.10 ألف لاير سعودي خالل الربع السابق أي بانخفاض قدره 227,305لاير خالل الربع الحالي مقابل 

 ألف لاير 37,816 ألف لاير خالل الربع الحالي مقابل 3,820حيث حققت نتائج العمليات التشغيلية فائض تشغيلي بلغ 

:خالل الربع السابق، ويعود ذلك بشكل عام الى

%.8.86 ألف لاير أي بنسبة 128,485ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بمبلغ - 

%.2.51 ألف لاير أي بنسبة 44,820ارتفاع ايجابي في صافي األقساط المكتسبة بمبلغ - 

%.22.31 ألف لاير أي بنسبة 25,151انخفاض ايجابي في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بمبلغ - 

 

%.65.32 ألف لاير أي بنسبة 14,190ارتفاع تكاليف اإلكتتاب األخرى بمبلغ - 

%.23.86 ألف لاير أي بنسبة 47,103انخفاض ايجابي في المصاريف التشغيلية األخرى بمبلغ - 

ارتفاع ايجابي في مجموع صافي ارباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين خالل الربع الحالي مقارنة مع 

%.7.22 ألف لاير سعودي أي بنسبة 5,533الربع السابق بمبلغ 


