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 معلومات عامة -1

ا  وفقتأسست قد ( )"الشركة"(، العربية السعودية المملكةفي  سجلت، هي شركة مساهمة سعودية)شركة والء للتأمين التعاوني إن 
( 2051034982رقم )تعمل الشركة بموجب السجل التجاري . هـ2/5/1428 بتاريخالصادر ( 114للمرسوم ملكي رقم )س/

 عنوان الشركة الرئيسي المسجل هو:. م(2007يوليو  4هـ )الموافق 1428 جمادى اآلخر 19بتاريخ الصادر 
 

 للتأمين التعاونيشركة والء 
 المركز الرئيسي 

 خادم الحرمين الشريفين طريق
 31616صندوق بريد 

 ، المملكة العربية السعودية31952الخبر 

إعادة التأمين وأنشطة  شامال  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال 
تأمين الحريق والبحري وتأمين التأمين السيارات والطبي وتأمين التأمين ال قطاعات األعمال الرئيسية للشركة فيتتمثل الوكاالت.  

 طيران والتأمينات العامة األخرى. الطاقة وتأمين الهندسي وتأمين ال

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بم(، صدر القانون الخاص 2003يوليو  31هـ )الموافق 1424جمادى الثاني  2في 
م( 2008يوليو  2هـ )الموافق 1429 جمادى اآلخر 28بتاريخ (. حصلت الشركة 32)"القانون"( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
ى عل ،بصفتها الهيئة المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية ،من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(

  .( لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية16/2008الترخيص رقم )ت.م.ن 

 للوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديا  وفقوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين 
 ٪10من الفائض السنوي من عمليات التأمين ويتعين على حاملي الوثائق استالم  ٪90الشركة يوزع لمساهمي ، بحيث )"ساما"(

 المتبقية. ويتم تحويل أي عجز ينشأ عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. 
 
 

 أسس اإلعداد  -2
    المعايير المحاسبية المطبقةأ( 

المعدل من "التقارير المالية األولية"   – 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا  الموجزة للشركة  المعلومات المالية األوليةتم إعداد 
والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، 

 -( 12ايير المحاسبة بإستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )الدولية للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي لمع
"الرسوم" اللذان يتعلقان  -المعايير الدولية للتقارير المالية  اتن لجنة تفسيرالصادر ع( 21رقم ) والتفسير"ضرائب الدخل" 

م 2018أبريل  11الصادر بتاريخ  381000074519لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  وفقا  بالزكاة وضريبة الدخل. 
تم احتساب يوالذي أتبع بعدة تعديالت توضيحية الحقة تتعلق بالمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل )" تعميمات ساما"( حيث 

 . هلمبقاحقوق المساهمين تحت بند األرباح ا استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة

  أسس العرض( ب
إلستثمارات استثناء قياس الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، بإ المعلومات المالية األوليةتم إعداد 

لتصنيف المتداول / والغير يتم عرضها بإستخدام ان قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة لم ا. بالقيمة العادلة المتاحة للبيع
الممتلكات والمعدات، الموجودات إال أن قائمة المركز المالي األولية الموجزة قد تم عرضها وفق ترتيب السيولة. فيما عدا  متداول

المحتفظ بها حتى تاريخ على الوديعة النظامية، اإلستثمارات  ايرادات العمولة المستحقة ،نظاميةالوديعة الغير الملموسة، 
فإن كافة الموجودات والمطلوبات األخرى ، إلى ساما مستحقة الدفع عمولة الوديعة النظامية ،تعويضات نهاية الخدمة، اإلستحقاق

 ذات طبيعة قصيرة األجل، إال اذا ذكر خالف ذلك.

ر حسابات مستقلة لعمليات التأمين وعمليات لمتطلبات نظام التأمين السعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتوفقا  
لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل  وفقا   المعلومات الماليةالمساهمين وأن تعرض 

تركة من قبل واضح ألي من هذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط. يتم تحديد أسس توزيع المصروفات من العمليات المش
 .)راجع المعلومات اإلضافية( اإلدارة ومجلس اإلدارة
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2

   )تتمة(  العرض ( أسسب
 

لعمليات التأمين وعمليات قات النقدية ن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفإ
تم عرضها كمعلومات مالية إضافية من أجل  المعلومات الماليةمن  28إلى  23المساهمين والتي تم عرضها في الصفحات من 

.  تتطلب الالئحة التنفيذية )"ساما"( وتوجيهات الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بمتطلباتلتزام إلا
 العائدة ات، الدخل، والمصروفاتالفصل الواضح بين الموجودات، المطلوب)"ساما"( الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

لمركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل لن القوائم األولية الموجزة لذلك، فإوفقا  التأمين وعمليات المساهمين. ولعمليات 
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات  المعدةوالتدفقات النقدية 

 والدخل والمصروفات والدخل أو الخسائر الشاملة من العمليات المعنية. 
 

ج األرصدة ومعامالت المالية، يتم دم إلعداد التقاريرللمعايير الدولية  وفقا  عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة 
بالنسبة  متماثلةعمليات التأمين مع عمليات المساهمين. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين 

 حداث في الظروف المماثلة.  ألللمعامالت وا
 

الموجزة من قائمة  المعلومات المالية األوليةعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في لإن إدراج المعلومات المنفصلة 
التدفقات النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات صلة بالمعلومات المالية قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، 

 توضح معلومات مالية إضافية كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. 
 

 أن تقرأالسنوية ويجب  المعلومات الماليةفصاحات المطلوبة في واإلالموجزة كافة المعلومات  وليةالمعلومات المالية األال تشمل 
 .2018ديسمبر  31في  ةللشركة للسنة المنتهي المعلومات الماليةمع  جنبا  إلى جنب

 
األولية الموجزة تتماشى مع تلك إن السياسات المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية 

، فيما عدا المعايير الجديدة المطبقة كما هو 2018مارس  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية عن السنة المنتهية في 
 (.3مشار إليه في إيضاح رقم )

 
 . لاير فالموجزة باللاير السعودي، وتقريبها إلى أقرب أل المعلومات المالية األولية عرضتم 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (ب)
واالفتراضات  التقديراتالمالية إستخدام  إلعداد التقاريرللمعايير الدولية  وفقا  الموجزة  المعلومات المالية األوليةيتطلب إعداد 

النتائج . المصرح عنها وااليرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوبات  تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغالتي تؤثر على 
 قد تختلف عن تلك التقديرات.  لفعليةا

الموجزة في تطبيق السياسات  المعلومات المالية األوليةإن التقديرات واالفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند إعداد 
السياسات المطبقة  هي نفسسياسات إدارة المخاطر  مثل األمور غير المؤكدةومصادرها الرئيسية في تقدير للشركة المحاسبية 

 .   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في و السنوية كما في المعلومات الماليةب

 عمليات موسمية (ج)
 ال يوجد تغيرات موسمية توثر على نشاط التأمين بالشركة.    
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -3

تتفق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات الهامة والمتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه البيانات المالية مع تلك المستخدمة 
 موضح أدناه:الم، فيما عدا التغير في السياسة المحاسبية، 2018ديسمبر  31إلعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

عقد إيجار أو  التعاقد هو، كانت الشركة تحدد ما إذا كان هذا تعاقد(، عند بداية أي 17معيار المحاسبة الدولي )سابقا ، وفق ا ل
 التعاقد. وكان المحدديعتمد على استخدام هذا األصل  التعاقدلعقد إيجار إذا كان تنفيذ يخضع أصل معين  أييتضمن عقد إيجار. 

 إلى الشركة الحق في السيطرة على األصل موضوع العقد.التعاقد ا نقل قوم بتحويل الحق في استخدام األصل إذي

إلى  تعاقدالشركة بفصل المدفوعات وغيرها من المبالغ المالية المطلوبة بموجب هذا التقوم ، تعاقدعند البدء في أو إعادة تقييم ال
تلك الخاصة بعقد اإليجار وتلك الخاصة بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة. إذا تبين للشركة أنه من غير العملي فصل 

يتم حينئٍذ إثبات األصل وااللتزام بمبلغ مساٍو للقيمة العادلة لألصل محل  بالنسبة لعقد اإليجار التمويلي،الدفعات بشكل موثوق، 
ستخدام معدل إلتزام بإلبا المرتبطةان يتم تخفيض االلتزام، عند سداد المدفوعات وكان يتم االعتراف بتكلفة التمويل العقد. الحقا ، ك

 للشركة. اإلضافياالقتراض 

( بشكل جوهري المحاسبة عن عقود اإليجار من قبل المستأجرين. فهو يلغي النموذج 16رقم ) ر المعيار الدولي للتقرير الماليغي
( والذي كان يميز بين عقود اإليجار التمويلية في قائمة المركز 17)رقم لي والمحاسبي المزدوج السابق وفق ا لمعيار المحاسبة الد

ي، وبدال من ذلك، يعرض نموذج محاسبي واحد في قائمة المركز المالي المالي وعقود اإليجار التشغيلية خارج قائمة المركز المال
 مماثل لمحاسبة اإليجارات التمويلية الحالية كما يلي:

 االستخدام/ التزامات اإليجار موجودات حق
د إيجار. يكون عند االعتراف األولي، عند بداية عقد اإليجار، يجب على الشركة تحديد ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عق

العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار إذا نقل العقد حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل عوض مادي. 
 الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات. إلىيتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق 

 موجودات حق االستخدام

ة بتطبيق النموذج وتقيس حق استخدام الموجودات بسعر التكلفة، تقوم الشرك  

متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة  مطروحاً منه أي استهالكأ(   

اإليجار.عقد لتزامات اإليجار لتعديالت إالمعدلة ألي إعادة قياس تختص بب(   

 

 التزامات عقود إيجار

 ي القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجر.فالتزامات اإليجار  تتمثلعند االعتراف األولي، 

 

 اإليجار عن طريق:عقد التزامات  الشركةبعد االعتراف األولي، تقيس 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة عن التزامات اإليجار، .1

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار، و .2

 الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل في عقد اإليجار.إعادة قياس القيمة  .3

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد

 أثر تطبيق هذا المعيار:ار محاسبي جديد، وفيما يلي بيان م، قامت الشركة بتطبيق معي2019يناير  1ابتداًء من 
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سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال -3  

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(

 

"عقود اإليجار" -( 16) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  

( "عقود اإليجار" الذي يحل محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في 16)رقم الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق

عقد ينطوي على  تعاقدالتحديد ما إذا كان  - (4) رقم عقود االيجار، والتفسير الدولي( 17رقم )ذلك معيار المحاسبة الدولي 

( الصادر 27الحوافز" والتفسير رقم )" -شغيلي ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير "عقود اإليجار الت15والتفسير رقم )ايجار

 (.عن لجنة تفسير المعايير )تقييم جوهر المعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد إيجار

 

 األثر عند التحول 

( عند تطبيق المعيار الجديد. 16)رقم اختارت الشركة التطبيق المعدل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

( للمرة األولى على عقود اإليجار التشغيلي، تم قياس الحق في استخدام 16)رقم أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 1ما في وقت التطبيق للمرة األولى. فيما يلي التسويات ك عندالموجودات المؤجرة بمبلغ التزام اإليجار، باستخدام سعر الفائدة 

 م:2019يناير 

 

  2019 

204.7 موجودات حق االستخدام  

204.7 التزامات عقود إيجار  

 .فيما يلي تسوية لألرصدة االفتتاحية والختامية اللتزامات اإليجار 

  2019 
لي للتقرير اإليجار المعترف بها عند التحول األولي إلى المعيار الدو عقد الرصيد االفتتاحي اللتزامات

(16) رقم المالي  
7.204 

 50 فوائد محملة خالل الفترة 
مقدمة مدفوعات  (.3801)  

إيجار  عقد المدفوع من التزامات  (70)  
804.5 الرصيد الختامي  

 
أنها عقود إيجار تشغيلية، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإليجار  اإليجار لعقود اإليجار المصنفة علىعقد عند قياس التزامات 

 باستخدام معدل اقتراض إضافي.

 إيجارات مدفوعة مقدماً أو مستحقة. ةأيبيتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ يساوي مطلوبات اإليجار، ويتم تعديله 

عقود اإليجار المصنفة سابقاً كعقد ( ل16لتقرير المالي رقم )ي لاستخدمت الشركة الطرق العملية التالية عند تطبيق المعيار الدول

 (.17)رقم إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 

  شهًرا أو عقود  12تقل عن  والمطلوبات التي تكون مدد عقودهاطبقت اإلعفاء بعدم االعتراف بموجودات حق االستخدام

 لاير سعودي. 18.750تقل عن  ذات القيم المنخفضة التي إيجار 

 .استبعدت التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي 

 استخدمت األثر الرجعي في تحديد مدة عقد اإليجار عندما يتضمن العقد خيارات لتمديد عقد اإليجار أو إنهائه 

.



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 ت المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص السياسا -3
  

  من قبل الشركةتطبيقها  تموالتفسيرات والتعديالت على المعايير المنشورة التي الدولية للتقارير المالية الجديدة ( المعايير أ

 

 .ضريبة تمعامال من لتيقنا معد (،23رقم )لجنة التقارير المالية الدولية والتفسيرات  رمعيا   •

 

سااري  ،(28لي رقم طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدو المصالح   •

 .2019يناير  1في أو بعد التي تبدأ  للسنةالمفعول 

 

أو  فيالتي تبدأ للسنة  وللمفعا ريسا، (19 مقر ليدولا ةلمحاسبا رمعيا علی تيالدتع) يةولتسأو ا دلتقييأو ا تيالدلتعا ططخ    •

 .2019 ريناي 1 دبع

 

، (3) مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا علی تيالدتع) 2017 – 2015  المعايير الدولية دورة علی يةولسنا تلتحسيناا   •

 ريسا( 23) مقر ليدولا لمحاسبةا رمعياو (12)رقم  ليدولا لمحاسبةا رمعيا، (11)رقم  لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا

 .2019 ريناي 1 دبعأو  فيالتي تبدأ للسنة  وللمفعا

 

 المتطلبات المستقبلية
الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة والتفسيرات فيما يلي المعايير 

 للشركة.. وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
 

 

 يناير  1في أو بعد  التي تبدألسنة للتقارير المالية ساري لفي المعايير الدولية  الخاصة بإطار المفاهيماإلشارات  على تعديلال

2020. 

  يناااير  1أو بعااد فااي ساااري للساانة التااي تباادأ ، (3التعااديالت علااى المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي رقاام ) - األعمااالتعريااف

2020. 

  سااري للسانة التاي ، (8( ومعياار المحاسابة الادولي رقام )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقام ) - األهميةتعريف

 .2020يناير  1في أو بعد تبدأ 

 ريناي 1 مااان وللمفعا يراس ليكاااون 2017 وماي 18 في" نلتأميا ودعق" (17) مقرللتقريااار الماااالي  ليدولا رلمعياا رنش مت 

( توجيهااات شاااملة بشااأن المحاساابة عاان عقااود التااأمين 17يقاادم المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام ) . 2022

التااأمين علااى الحياااة عقااود الحياااة وعلااى  دون التااأمينبالنساابة لعقااود التااأمين  .واإلسااتثمارات مااع خيااار المشاااركة التقديريااة

 خصًما إجباريًا على احتياطيات الخسائر باإلضافة إلاى تعاديل (17) مقر للتقرير المالي ليدولا رلمعياا، يقدم األجل ةقصير

للتقريار  ليدولا رلمعياا ريغي وفس، كلذ علی وةعال .بهاا مساتو  الثقاة عان اإلفصاحي يتطلب ذللمخاطر غير المالية، وال

 في. رةلخساأو ا بحرلا في ةباااالمکتتا طاقساأل اجمااااالي رضع ميت نل ثحي، نلتأميا دعق راداتيإ رضع ( 17) مقر الماااالي

 دبع لماليةا المعلوماااات علی للمحتما رألثهاااو ا ما ديدتح عملياً نلممکا نم نيک مل، لماليةا المعلومااااتهاااذ   اعتمااااد يخرتا

 .(17) مقرللتقرير المالي  ليدولا رلمعياا دعتماا

  أو مشروعه المشاترك )تعاديالت علاى المعياار الادولي للتقاارير  وشركته الزميلة بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر

 .عند إختيار تطبيقه / تاريخ سريانه لم يحدد بعد( 28دولي رقم ومعيار المحاسبة ال 10 رقم المالية

 

 (9) مقر يلمالا ريرللتق ليدولا رلمعياا( ج
 

 لماليةا وداتجولما نم رکبي زءج فتصنيإعادة  لیإ 9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا تطبيق ؤدييأن  قعولمتا نم   •

 لخدلا لخال نم لةدلعاا بالقيمةأو  ةرلخساأو ا الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمة إلى موجودات مالية للبيع كمتاحة حالياً لمصنفةا

 وحقوق أدوات الدين ةلمطفأا بالتكلفة جةرلمدا لماليةا داتللموجو الئتمانيةا المخصصات تزيدأن  يتوقعكما  .رآلخا للشاما

 خسائر منهجية لخادإل نتيجة، الربح الشامل في بها فلمعترا لةدلعاا لقيمةا في نظراً للتغيرات، لةدلعاا بالقيمة جةرلمدا

ير التقار إلعدادتأجيل تنفيذ المعيار الدولي  سالشركة اإلعفاءات المتاحة لشركات التأمين وتدر استخدمت. لمتوقعةا نالئتماا

المعيار الدولي للتقارير تطبيق . وسوف يؤدي 2021يناير  1، ولكن في موعد أقصا  حتى تاريخ الحق (9)المالية رقم 

عقود التأمين  رايفي االعتبار التفاعل مع معالشركة ، تأخذ إلى حد كبير ،ة للشركةعلى المعلومات المالي (9)المالية رقم 

 دبع لماليةا المعلومات علی للمحتما رألثا ديدتح عملياً نلممکا نم نيک مل، لماليةا المعلوماتهذ   رنش يخرتا في. القادم

 .(9) مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا دعتماا
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 النقد وما حكمه  -4

 

 ن النقد وما في حكمه المعروض بقائمة التدفقات النقدية مما يلي:يتكو
 عمليات التأمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 222,652 267,163 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 431,354 210,000 اإلستحواذأشهر من تاريخ  3خالل  ذات تواريخ استحقاقودائع 

 654,006 477,163 المجموع

 
 عمليات المساهمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 20,624 - أرصدة لدى البنوك 

 447,699 450,732 اإلستحواذأشهر من تاريخ  3خالل  ذات تواريخ استحقاقودائع 

 468,323 450,732  المجموع

   
 1,122,329 927,895 مجموع النقد وما في حكمه

 
 تأمين مدينة، بالصافي معيدي ذمم أقساط تأمين و -5

 يلي:  امأرصدة مستحقة من مالمدينة  الذمم تتكون
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 58,069 79,302 حملة الوثائق 

 187,434 170,207 وسطاء ووكالء تأمين 

 575 955 أطراف ذات عالقة 

 1,788 1,545 ذمم من معيدي تأمين مدينة

 252,009 247,866 

 (45,450) (51,677) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 202,416 200,332 بالصافي  -تأمين مدينة معيدي ذمم أقساط تأمين و

 
 استثمارات  -6

 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  
 عمليات المساهمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 162,876 180,280 متاحة للبيع   ستثمارات ا

 - 49,625 حتى تاريخ اإلستحقاقاستثمارات محتفظ بها 

 229,905 162,876 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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)تتمة( إستثمارات -6  

 
 يلي: فيماالمتاحة للبيع االستثمارات أرصدة الحركة على تتمثل 

 
 عمليات المساهمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 96,767 162,876 الرصيد االفتتاحي 

 60,000 - مشتريات

 (194) - تسويات / إستبعادات 

 6,303 17,404 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات، صافي  

 162,876 180,280 الرصيد الختامي  

 
 يلي: مااالستثمارات المتاحة للبيع  لتمشت
 عمليات المساهمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 139,753 157,157 أسهم متداولة 

 23,123 23,123 أسهم غير متداولة 

 180,280 162,876 

  
 فيما يلي:حتى تاريخ اإلستحقاق المحتفظ بها تتمثل الحركة على االستثمارات 

 
 عمليات المساهمين  

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 - - الرصيد االفتتاحي 

 - 49,625 مشتريات

 - - إستبعادات 

 - 49,625 الرصيد الختامي  

 
حتى تاريخ اإلستتحقاق ويتتم قياستها بالتكلفتة المطفتأة. اإلستتثمارات اإلستثمارات في الصكوك تم تصنيفها إلستثمارات محتفظ بها 

المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي تلك التي لها دفعات ثابتة أو محددة، ويكون لدى الشركة النية والقدرة علتى اإلحتفتاظ بهتا 
 استحقاقها، ولذا يتم تصنيفها ضمن ذلك البند.حتى تاريخ 

 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 االحتياطات الفنية  -7

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  (7-1
 يلي:  مماتتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  
 
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 190,757 165,851 مطالبات تحت التسوية

-1-7)ايضاح والحلول  لمستردات الحطام القابلة لإلسترداد : القيمة يخصم
1)  (7,926) (9,253) 

 157,925 181,504 

   

 298,561 292,290 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 مستردات الحطاملتتعلق با  مطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها : يخصم
 (100,801) (104,585) (1-1-7)ايضاح والحلول 

 197,760 187,705 تتعلق بمطالبات تحت التسوية  مطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها

   : ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

  7,975 7,601 عجز أقساط تأميناحتياطي  -

 550 33 ةغير منتهي ةاحتياطي مخاطر إضافي -

 7,634 8,525  

   :احتياطات فنية أخرى

  11,687 10,532 مطالباتمخصص تسوية  -

  14,024 12,662 مخصص تعديالت الخسائر غير الموزعة -

 668 668  التأمين معيديلسبي نغير ال ستحقاقإلااحتياطي  -

 23,862 26,379  

 377,126 414,168  

   : يخصم

 124,638 107,193 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  -

 41,538 37,823 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

 145,016 166,176 

 247,992 232,110 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات

 
 والحلول مستردات الحطاملا 7-1-1

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 110,054 112,511 والحلول مستردات الحطامال

 (100,801) (104,585) والحلول مستردات الحطاملبامطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها  تتعلق 

 9,253 7,926 والحلول مستردات الحطامللالقيمة المحققة 

 
 األقساط غير المكتسبة  علىالحركة ( 7-2   
 : يلي فيمااألقساط غير المكتسبة  علىالحركة  تتمثل 

    
 (مراجعة)غير ال 2019مارس  31 

    

 صافيال التأمين إعادة  اإلجمالي 

   
 341,046 (195,562) 536,608 الرصيد في بداية الفترة 

 210,226 (65,417) 275,643 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (174,979) 84,307 (259,286) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 376,293 (176,672) 552,965 الرصيد في نهاية الفترة 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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)تتمة( اإلحتياطيات الفنية  -7  

 
 )تتمة(( الحركة على األقساط غير المكتسبة 7-2   
 

 (مراجعة) 2018ديسمبر  31 
    

 صافيال التأمين إعادة  اإلجمالي 

   
 408,246 (130,247) 538,493 الرصيد في بداية السنة

 731,129 (373,828) 1,104,957 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (798,329) 308,513 (1,106,842) األقساط المكتسبة خالل السنة 

 341,046 (195,562) 536,608 الرصيد في نهاية السنة

 
 ممتلكات ومعدات -8

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

   
 9.415 8.909 ممتلكات ومعدات

 - 6.462 (1- 8)إيضاح   موجودات حق اإلستخدام

 15.371 9.415 

 
 مليون لاير سعودي. 0.74يبلغ االستهالك المحمل على موجودات حق اإلستخدام مبلغ   8-1
 

 أخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات  -9
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

  
 120.114 92.279 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - 5.804 مستحق إيجار

 98.083 120.114 

 
 هو كما يلي: المستحقةيجارات اإلتحليل استحقاق 

 2019مارس  31 
 (مراجعة)غير  

   
 3.398 مستحق الدفع خالل سنة واحدة

 2.406 سنواتأكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس خالل  المستحق

 5.804 

 
   اإلرتباطات االلتزامات و -10

 : يلي فيماواإلرتباطات المحتملة االلتزامات  تتمثل
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 (مراجعة) (مراجعة)غير  

    
   
   

 5.300 5.250 خطابات الضمان 

 
 31في  نهتم اإلفصاح ع ماالموقف القانوني عن . لم يكن هناك أي تغيير في اإلعتياديةأعمالها في سياق  للتقاضيتخضع الشركة 

 . 2018ديسمبر 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   -11
في معاملة نظامية بين األطراف المشاركة في التزام  سداده لتحويلأصل ما أو  من بيع السعر الذي يتم استالمهتمثل القيمة العادلة 
 . يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: القياسالسوق في تاريخ 

 
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو  -
 غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات. حالة في  -

 
المعلومات بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها في  ال تختلفالمدرجة بقائمة المركز المالي ن القيمة العادلة لألدوات المالية إ

 الموجزة.  المالية األولية
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 لألدوات المالية: تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة 

 
إليها في تاريخ  األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول: 1المستوى 

 القياس؛  
  
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها 2لمستوى ا

 جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و 
 

 وقية قابلة للمالحظة.لها تأثير جوهري غير مبنية على أساس بيانات س ها التي : طرق تقييم مدخالت3المستوى 
 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة المالية فترية والقيمة العادلة للموجوداتيوضح الجدول التالي القيمة الد
التي العادلة لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 لة. مقاربة بشكل معقول لقيمتها العادالدفترية  قيمتهابالقيمة العادلة إذا كانت ال يتم قياسها 
 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

   
      ( مراجعة)غير  2019مارس  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
      إستثمارات متاحة للبيع -

 157,157 - - 157,157 157,157 أوراق مالية مدرجة -

 - حتى تاريخ اإلستحقاقمحتفظ بها  -
 صكوك

49,625 - 49,853 - 49,853 

 206,782 157,157 49,853 - 207,010 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -11

 
 )تتمة( القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفتريةالقيمة  

   
      ( مراجعة) 2018ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
      إستثمارات متاحة للبيع -

 139,753 - - 139,753 139,753 أوراق مالية مدرجة -

 139,753 139,753 - - 139,753 

 
 قياس القيمة العادلة  (ب

مليون لاير سعودي في األوراق المالية غير المدرجة. لم يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة  23لدى الشركة استثمارات بمبلغ 
أسعار معلنة لشركات مثيلة والمعلومات المالية األخرى لحساب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب توافر  العادلة بسبب عدم

فرق جوهري بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه عدم وجود واالستهالك وإطفاء الدين للشركات المستثمر فيها. تعتقد اإلدارة 
 االستثمارات. 

 

 التحويل بين المستويات  ج(
 ، ال يوجد هناك تحويل بين المستويات. الفترةخالل 
 
 

 التقارير القطاعية  -12
نتظام من قبل مجلس إدارة الشركة إقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بليتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية 

 كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. طار دوره إفي 
 

إلى وتبليغها للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية وفقا  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 
قطاعات الموجودات والمطلوبات تتألف من موجودات ومطلوبات . الموجزةاألولية  مجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع قائمة الدخل

 تشغيلية.
 

  .2018ديسمبر  31ألرباح والخسائر منذ الم تطرأ أي تغييرات على أساس القطاعات أو أساس قياس 
 

صافي، مستحق  – المدينة  وذمم التأمينالموجودات القطاعية ال تحتوي على النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، أقساط  إن
وموجودات أخرى، ممتلكات ومعدات وموجودات غير  ا  ، إيرادات عمولة مستحقة، مصاريف مدفوعة مقدمالتأمينمن عمليات 

 .الموزعةلذلك يتم تضمينها ضمن الموجودات غير  وفقا  ملموسة. 
    
أرصدة اريف مستحقة ومطلوبات أخرى، ، مصالتأمين حملة وثائقمستحقة لن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات إ

فائض عمليات التأمين. و عنها ةستحقالم ةرالخساومكأفأة نهاية الخدمة، عمليات المساهمين،  إلىدائنة، مستحق المعيدي التأمين 
 . الموزعةيتم تضمينها ضمن المطلوبات غير  وعليه،
 

 ال تتضمن القطاعات موجودات ومطلوبات المساهمين بحيث يتم عرضها ضمن الموجودات / المطلوبات غير الموزعة. 
 

القطاعات ويتم مراقبتها على  ضمنصانع القرار التشغيلي الرئيسي ل ال يتم تبليغها الموزعةأن الموجودات والمطلوبات غير 
 أساس مركزي. 

 
  



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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، إجمالي اإليرادات، المصاريف، وصافي 2018ديسمبر  31و 2019مارس  31ها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للشركة كما في فصاح فيتم اإلأن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي ي
 كانت كما يلي:   2018مارس  31و 2019مارس  31في  ةالمنتهي أشهرالثالثة  ةفتر الدخل عن

 
  (مراجعة)غير ال 2019مارس  31كما في  قائمة المركز المالي 

   عمليات التأمين 

 
 أخرى تأمين هندسي تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

 إجمالي 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

         
           الموجودات 

 176,672 - 176,672 54,327 42,185 80,160 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 107,193 - 107,193 11,927 22,184 72,619 463 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 37,823 - 37,823 17,801 13,559 6,463 - - المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات

 22,429 - 22,429 3,322 1,791 2,001 13,146 2,169 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 1,645,466 740,555 904,911 - - - - - موجودات غير موزعة 

 1,989,583 740,555 1,249,028 87,377 79,719 161,243 13,609 2,169 إجمالي الموجودات

         

         وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 552,965 - 552,965 67,182 45,064 81,716 325,110 33,893 أقساط غير مكتسبة 

 12,784 - 12,784 5,122 3,676 3,986 - - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

  157,925 -  157,925 24,779 23,590 75,929 14,623  19,004 مطالبات تحت التسوية 

  187,705 -  187,705 27,248 14,641 8,336 116,804  20,676 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 7,634 - 7,634 - 33 - - 7,601  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 23,862 - 23,862 1,318 959 2,106 19,082 397 فنية أخرى  احتياطات

 1,046,708 740,555 306,153 - - - - - غير موزعةملكية وحقوق مطلوبات 

 1,989,583 740,555 1,249,028 125,649 87,963 172,073 475,619 81,571 وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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  (مراجعة)ال 2018ديسمبر  31كما في  )تتمة(قائمة المركز المالي 

     عمليات التأمين                         

 
 أخرى  تأمين هندسي تأمين ممتلكات  تأمين مركبات تأمين طبي  

إجمالي عمليات 
 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين 

   
         الموجودات 

 195,562 - 195,562 41,360 41,391 112,811 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 124,638 - 124,638 11,126 37,570 75,479 463 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 41,538 - 41,538 23,458 13,865 4,215   المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات

 23,570 - 23,570 3,789 1,499 2,608 13,219 2,455 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

   1,611,660 708,654 903,006  - - - - - موجودات غير موزعة 

   1,996,968  708,654 1,288,314 79,733 94,325 195,113 13,682 2,455 إجمالي الموجودات

         

         

         وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 536,608 - 536,608 54,497 43,580 114,224 286,699 37,608 أقساط غير مكتسبة 

 12,443 - 12,443 4,176 3,199 5,068 - - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

  181,504 -  181,504 23,322 38,890 79,149  13,296 26,847 مطالبات تحت التسوية 

  197,760 -  197,760 33,279 14,580 5,734  132,793 11,374 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 8,525 - 8,525 302 550 - - 7,673  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 26,379 -  26,379  1,432  1,340  2,122  21,103  382 احتياطات فنية أخرى 

  1,033,749 708,654   325,095 - - - - - غير موزعةوحقوق الملكية مطلوبات 

 1,996,968 708,654 1,288,314  117,008  102,139  206,297  453,891  83,884 وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  
 (مراجعة)غير ال قائمة الدخل

 إجمالي  أخرى تأمين هندسي تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي  

       إيرادات 

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 17,596 مباشر -

- 

185,157 

- 

20,229 

- 

19,023 33,638 

- 

275,643 

 - التأمين  عادةإ - -

 17,596 185,157 20,229 19,023 33,638 275,643 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (2,155) - (1,550) (605) - - محلية  -

 (61,245) (27,142) (15,545) (18,558) - - أجنبية  -

 - - (19,163) (17,095) (27,142) (63,400) 

 (2,017) (210) (148) (148) (879) (632) مصاريف فائض الخسارة 

 210,226 6,286 1,780 918 184,278 16,964 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

أقساط التأمين غير المكتسبة، التغيرات في 
 (35,247) 280 (690) (142) (38,411) 3,716 صافي

 174,979 6,566 1,090 776 145,867 20,680 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 5,338 1,089 1,307 2,942 - - عموالت إعادة التأمين 

 463 18 2 2 441 - إيرادات اكتتاب أخرى

 180,780 7,673 2,399 3,720 146,308 20,680  مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 141,087 2,903 7,852 2,173 104,016 24,143  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,908 - - - 5,205 703 المصاريف المتكبدة عن المطالبات

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 المدفوعة 

(3,827) - (1,848) (7,590) (814) (14,079) 

والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 المدفوعة 

21,019 109,221 325 262 2,089 132,916 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 صافي 

(7,844) 1,327 (361) 86 658 (6,134)  

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 عنها، صافي 

9,302 (15,990) 353 366 (371) (6,340)  

 120,442 2,376 714 317 94,558 22,477 المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 

 (891) (303) (516) - - (72) احتياطي أقساط تأمين إضافية

 (2,517) (115) (381) (15) (2,021) 15 احتياطات فنية أخرى 

 13,333 1,301 686 1,564 8,110 1,672 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 3,784 20 - - 2,829 935 مصاريف اكتتاب أخرى

 134,151 3,279 503 1,866 103,476 25,027 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 46,629 4,394 1,896 1,854 42,832 (4,347) دخل االكتتاب)خسارة( صافي 

       

       تشغيلية أخرىإيرادات )مصاريف( / 

 (6,227)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (30,135)      مصاريف عمومية وإدارية 

 6,465      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

 111      توزيعات أبارح مستلمة

 (29,786)      مجموع مصاريف تشغيلية أخرى

 16,843      الدخل للفترةصافي 

 (1,519)      التأمينمجموع الدخل العائد إلى عمليات 

 15,324     إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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  2018 مارس 31في الثالثة أشهر المنتهية لفترة   
 (مراجعة)غير ال  قائمة الدخل )تتمة(

 

 تأمين طبي
تأمين 
 مركبات

 تأمين
 إجمالي  أخرى هندسي تأمين ممتلكات

       إيرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 24,154 مباشر -

- 

213,419 

- 

5.202 

326 

15.069 52.383 

- 

310,227 

 (25) التأمين إعادة   - 301

 24,154 213,419 5,528 15,044 52,383 310,528 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (2,389) - (1,619) (770) - - محلية  -

 (58,705) (41,137) (13,745) (3,823) - - أجنبية  -

 - - (4,593) (15,364) (41,137) (61,094) 

 (2,581) (229) (146) (146) (1,460) (600) مصاريف فائض الخسارة 

  246,853 11,017 (466)  789 211,959  23,554 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

  (43,813) (5,759) 1,403  (72) (41,771) 2,386 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

  203,040 5,258 937 717 170,188  25,940 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,518 1,379  1,602  1,537 - - عموالت إعادة التأمين 

  1,356 16 2 2 1,336 - إيرادات اكتتاب أخرى

  208,914 6,653  2,541  2,256 171,524  25,940  مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
  119,878 4,653  4,917  679 95,501 14,128  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 9,756 - - - 8,406 1,350 المصاريف المتكبدة عن المطالبات

 (5,023) (403) (3,935) (550) (135) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

  124,611 4,250 982 129 103,772 15,478 المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 

  8,533 (865)  338 (437) 1,509  7,988 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (11,111) 1,025 (29) (139) (11,524) (444) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

  122,033 4,410  1,291 (447) 93,757  23,022 المتكبدة والمنافع األخرى صافي المطالبات

 1,844 (693) 1,508 (355) -  1,384 احتياطي أقساط تأمين إضافية

  155 38  3 - (96) 210 احتياطات فنية أخرى 

 18,682 2,006 548 850 13,200 2,078 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 2,477 6 - - 2,471  - مصاريف اكتتاب أخرى

 145,191 5,767 3,350 48 109,332 26,694 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

  63,723 886 (809)  2,208 62,192 (754) دخل االكتتاب)خسارة( / صافي 

       تشغيلية أخرىيرادات إ)مصاريف( /  
 -      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (25,379)      مصاريف عمومية وإدارية 

 3,987      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

 606      من استثمارات، صافي ةتوزيعات أرباح وخسائر محقق

 (20,786)      تشغيلية أخرىمجموع مصاريف 

 42,937      الدخل للفترةصافي 

 (4,202)      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 38,735      إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات عالقة  -13

والشركات موظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، وأعضاء مجلس االدارة  المساهمين الرئيسين،في تتمثل الجهات ذات عالقة 
و التي تؤثر عليها هذه الجهات أالمسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة األخرى والشركات المملوكة للمساهمين الرئيسين 

من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل  بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت
 :المعامالت الجوهرية خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها

 

 

 مبلغ المعاملة
 للفترة المنتهية في 

 الرصيد  صافي
 مستحق( كما فيال/ ) مدينال

 

مارس  31
2019 

 (مراجعة)غير 

مارس  31
2018 

 (مراجعة)غير 

 مارس 31
 2019 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
2018 

 (مراجعة)

الشرررركات التررري تسررريطر عليهرررا األطرررراف 
المشرررتركة ذات عالقرررة أو تسررريطر عليهرررا 

     بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها
     / الذمم المدينة من:أقساط التأمين المكتتبة 

 413 693 1,934 1,309 ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة وجهات

 - - 9 - الرئيسيين موظفي اإلدارة

     

دائنتتتة إلتتتى الذمم التتتوالمطالبتتتات المدفوعتتتة 
 (295) (229) 496 619 ذات عالقةوجهات أعضاء مجلس اإلدارة 

 (210) (30) 236 268 أخرى

      
  الفترة:موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل  منافعفيما يلي      

 2018مارس  31 2019مارس  31 
 (مراجعة)غير (مراجعة)غير  

 1.201 1.243 الرواتب والبدالت األخرى 
 574 405 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 1.648 1.775 
   

 1.474 2.172 منافع المكلفين بالحوكمة   

 
 الزكاة وضريبة الدخل  -14

 الزكوي الموقف 
ديسمبر  31عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في )الهيئة(لهيئة العامة للزكاة والدخل لقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية  

 .2019إبريل  30هذه الشهادة بتاريخ صالحية تنتهي  حيثوحصلت على شهادة الزكاة  2017
 

مليون لاير سعودي. تقوم إدارة الشركة  20بقيمة  2016لسنة  ربط زكوي والتزام ضريبي اضافيالشركة  استلمت، خالل الفترة
واثقة من أن االلتزام اإلضافي سيتم تعديله  حيث أن اإلدارةفي الفترة الزمنية المحددة عليه الرد  وذلك بغرض الربطبمراجعة خطاب 

 أي مخصص من قبل الشركة. تكوينوبالتالي لم يتم  لصالح الشركة. جوهريبشكل 
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
يهما أعلى، المتعلق بحصص المساهمين أصافي الربح المعدل،  أومن الوعاء الزكوي التقريبي  ٪2.5يتم اثبات مخصص للزكاة بنسبة 

 السعوديين في الشركة.
 من صافي الربح المعدل المتعلق بالمساهمين الغير سعوديين في الشركة. ٪ 20يتم اثبات ضريبة دخل بنسبة 

 
 المساهمين الخاضعين للزكاة وضريبة الدخل  نسب

 : إلحتساب الزكاة وضريبة الدخل السنةالفترة / ي نهاية ف سب المساهمين كمافيما يلي ن
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31   
   ٪ ٪ 

 94.75 94.75   المساهمين الخاضعين للزكاة  
 5.25 5.25   لضريبة الدخل المساهمين الخاضعين  



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)

- 22 - 

 

 
 رأس المال  -15

مليون ريـال  440 قد بلغ 2018ديسمبر  31و  2019مارس  31إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كما في 
 .ريـال سعودي لكل سهم 10مليون سهم  بقيمة  44سعودي  يتكون من 

 
 20سعودي، من خالل إصدار مليون لاير  400مليون لاير سعودي إلى  200م، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 2015في عام 

لاير سعودي للسهم الواحد. وقد تنتج عن ذلك عالوة إصدار قدرها  12مليون سهم إلى المساهمين الحالين والتي تم طرحها بسعر 
 مليون لاير سعودي بعد خصم تكلفة اإلصدار.  30.1

 
 4مليون لاير سعودي عن طريق إصدار  440مليون لاير سعودي إلى  400، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من  2018في عام 

  ماليين سهم منحة
 

هـ ، بتوزيع أرباح  1440شعبان  3الموافق  2019أبريل  8، أوصى مجلس اإلدارة ، في  2019مارس  31بعد الربع المنتهي في 
مساهمين. ومع ذلك ، لل منحةمليون سهم  8.8عن طريق إصدار من  ٪20وزيادة رأس مال الشركة بنسبة  2018لعام  ٪10بنسبة 

 .فإن توزيع توزيعات األرباح وإصدار أسهم المنحة يخضع لموافقة الجمعية العامة والسلطات التنظيمية
 
 
 2018ديسمبر  31و2019مارس  31 

 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة   

  بآالف الرياالت السعودية ف              الباأل األسهمعدد  

 23.100  23.100 2.310 شركة التأمين العام الدولية 

 416.900  416.900 41.690 أخرون

 440.000  440.000 44.000 إجمالي

     
 إدارة رأس المال  -16

 يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة حقوق المساهمين. 
 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم العجز بين مستويات رأس المال المصرح به والمطلوبة على أساس منتظم. يتم 
إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء تغيرات ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل 

 الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم المصدرة. الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، تقوم 
 

 في رأي مجلس اإلدارة، أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة عليها خالل الفترة المالية. 
 

 ربحية السهم  -17
 األسهم لعدد المرجح المتوسط من دخل المساهمين على الفترة ربح صافي بتقسيم والمخفض األساسي السهم ربحية احتساب يتم

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في منحة خالل فترة الربع الثاني مليون سهم  4قامت الشركة بإصدار  .الفترة القائمة خالل العادية
 .2018 مارس 31في  عنه تعديل لربحية السهم األساسي والمخفض لفترة الثالثة أشهر المنتهية مما نتج 2018يونيو 

 
 بةإجمالي األقساط المكتت -18

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   الشركات (مراجعة)غير 

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر الفئة

إجمالي األقساط 

 بةتالمكت

 17,596 932 7,450 2,487 4,528 2,199 طبي

 185,157 150,484 25,496 6,873 2,007 297 مركبات

 111 793 1,384 17,941 - 20,229 

 - 607 3,233 15,183 - 19,023 

 3 3,062 5,046 25,469 58 33,638 

 275,643 151,474 91,539 19,023 10,997 2,610 المجموع

       

 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة( بةإجمالي األقساط المكتت -18

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   الشركات (مراجعة)غير 

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر الفئة

إجمالي األقساط 

 بةتالمكت

 24,154 608 4,216 4,486 10,753 4,091 طبي

 213,419 172,457 30,699 7,438 2,026 799 مركبات

 - 89 936 1,284 3,219 5,528 

 - 776 1,969 12,299 - 15,044 

 7 2,738 3,937 45,190 511 52,383 

 310,528 176,795 93,688 18,766 16,382 4,897 المجموع

       

 
 إضافيةـ معلومات 19

 
 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 (مراجعة) 2018ديسمبر  31 (مراجعة)غير  2019مارس  31 

 عمليات التأمين 
 عمليات

 المساهمين
 

 عمليات التأمين المجموع
عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   
       الموجودات  

 1,122,329 468,323 654,006 927,895 450,732 477,163 نقد وما في حكمه

 - - - 175,000 - 175,000 ودائع بنكية قصيرة األجل 

 202,416 - 202,416 200,332 - 200,332 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي 

 195,562 - 195,562 176,672 - 176,672 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 124,638 - 124,638 107,193 - 107,193 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ 
 41,538 - 41,538 37,823 - 37,823 عنها 

 23,570 - 23,570 22,429 - 22,429 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 162,876 162,876 - 229,905 229,905 - إستثمارات

  26,507  26,507 - 8,069 8,069 - مستحق من عمليات التأمين 

 34,083 - 34,083 34,120 - 34,120 مصاريف مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى

 9,415 - 9,415 15,371 - 15,371 ممتلكات ومعدات 

 1,334 - 1,334 1,516 - 1,516 موجودات غير ملموسة 

 44,000 44,000 - 44,000 44,000 - وديعة نظامية 

 4,263 4,263 - 4,571 4,571 - عمولة وديعة نظامية مستحقة الدفع

 4,437 2,685 1,752 4,687 3,278 1,409 إيرادات عمولة مستحقة 

 1,996,968 708,654 1,288,314 1,989,583 740,555 1,249,028 مجموع الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 ـ معلومات إضافية )تتمة( 19
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )تتمة(

  
 (مراجعة) 2018ديسمبر  31 (مراجعة)غير  2019مارس  31 

 

 عمليات التأمين
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   

       المطلوبات

 16,712 - 16,712 16,591 - 16,591 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 120,114  5,036 115,078 98,083 3,901 94,182 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 140,897 - 140,897 159,064 - 159,064 ذمم معيدي التأمين الدائنة

 536,608 - 536,608 552,965 - 552,965 اقساط تأمين غير مكتسبة

 12,443 - 12,443 12,784 - 12,784 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

  181,504 -  181,504  157,925 -  157,925 مطالبات تحت التسوية

  197,760 -  197,760  187,705 -  187,705 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 8,525 - 8,525 7,634 - 7,634  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 26,379 -  26,379 23,862 - 23,862 إحتياطيات فنية أخرى

 14,622 - 14,622 15,449 - 15,449 تعويض نهاية الخدمة

  28,532  28,532 - 32,603 32,603 - زكاة وضريبة الدخل ال

 4,263 4,263 - 4,571 4,571 - عائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى ساما

  26,507 -  26,507 8,069 - 8,069 مستحق إلى عمليات المساهمين 

 1,314,866 37,831 1,277,035 1,277,305 41,075 1,236,230  مطلوباتال مجموع

       
       التأمين عمليات فائض

  13,495 -  13,495 15,014 - 15,014 عمليات التأمينالمتراكم من فائض ال

الخسائر اإلكتوارية المتراكمة عن مخصص تعويض 
 (2,216) - (2,216) (2,216) - (2,216) نهاية الخدمة                                                                                   

 11,279 - 11,279 12,798 - 12,798 التأمينمجموع فائض عمليات 

 1,326,145 37,831 1,288,314 1,290,103 41,075 1,249,028 فائض عمليات التأمين متضمنةمجموع المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين 

 440,000 440,000 - 440,000 440,000 - رأس المال

 30,108 30,108 - 30,108 30,108 - عالوة إصدار

  48,827  48,827 - 48,827  48,827  - إحتياطي نظامي

  155,306  155,306 - 166,559 166,559 - هأرباح مبقا

 (3,418) (3,418) - 13,986 13,986 - الستثمارات لاحتياطي القيمة العادلة 

  670,823  670,823 - 699,480 699,480 - مجموع حقوق المساهمين

  1,996,968  708,654 1,288,314 1,989,583 740,555 1,249,028 وحقوق المساهمينمجموع مطلوبات 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(  إضافية  ـ معلومات19

  :لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل األولية الموجزة
  
 (مراجعة)غير 2018مارس  31 (مراجعة)غير 2019مارس  31 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
        االيرادات

       اجمالي اقساط التأمين المكتتبة 

 275,643 مباشر -

- 

- 

- 

275,643 

- 

310,227 

301 

- 

- 

310,227 

 التأمين  اعادة - 301

 275,643 - 275,643 310,528 - 310,528 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (2,389) - (2,389) (2,155) - (2,155) محلية  -

 (58,705) - (58,705) (61,245) - (61,245) أجنبية -

 (63,400) - (63,400) (61,094) - (61,094) 

 (2,581) - (2,581) (2,017) - (2,017) مصاريف فائض الخسارة

  246,853 -  246,853 210,226 - 210,226 قساط التأمين المكتتبةأصافي 

  (43,813) -  (43,813) (35,247) - (35,247) التأمين غير المكتسبة، صافي  أقساطالتغيرات في 

  203,040 -  203,040 174,979 - 174,979 التأمين المكتسبة أقساطصافي 

  4,518 -  4,518 5,338 - 5,338 عمولة إعادة التأمين 

  1,356 -  1,356 463 - 463  ايرادات إكتتاب أخرى

  208,914 -  208,914 180,780 - 180,780 مجموع االيرادات

       

       التكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

  119,878 -  119,878 141,087 - 141,087 اجمالي المطالبات المدفوعة

  9,756 -  9,756 5,908 - 5,908 المصاريف المتكبدة عن المطالبات 

 (5,023) - (5,023) (14,079) - (14,079) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  124,611 -  124,611 132,916 - 132,916 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

  8,533 -  8,533 (6,134) - (6,134) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 
 (11,111) - (11,111) (6,340) - (6,340) صافي

  122,033 -  122,033 120,442 - 120,442 المنافع األخرى المتكبدة وصافي المطالبات 

 1,844 - 1,844 (891) - (891) تأمين إضافية  أقساطإحتياطي 

 155 - 155 (2,517) - (2,517) إحتياطيات فنية أخرى 

  18,682 -  18,682 13,333 - 13,333 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 

  2,477 -  2,477 3,784 - 3,784 مصاريف اكتتاب أخرى 

  145,191 -  145,191 134,151 - 134,151 مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

  63,723 -  63,723 46,629 - 46,629 صافي دخل االكتتاب 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(   إضافية ـ معلومات19

  :)تتمة(لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة 
 (مراجعة)غير 2018مارس  31 (مراجعة)غير 2019مارس  31 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
       تشغيلية أخرى ايرادات)مصاريف( / 

 - - - (6,227) - (6,227) مشكوك في تحصيلها مدينة  ذمممخصص 

 (25,379) (1,774) (23,605) (30,135) (1,877) (28,258) مصاريف عمومية وإدارية 

  3,987 2,083  1,904 6,465 3,418 3,047 إيرادات عمولة من ودائع بنكية

توزيعات أرباح وخسائر محققة من 
 606 606 - 111 111 - استثمارات، صافي

تشغيلية ايرادات مجموع )مصاريف( / 
 (20,786)  915 (21,701) (29,786) 1,652 (31,438) أخرى

 42,937 915 42,022 16,843 1,652 15,191 دخل الفترةصافي 

 
 -  37,820 (37,820) - 13,672 (13,672) الفائض المحول إلى المساهمين

صافي نتائج عمليات التأمين بعد تحويل 
 42,937 38,735 4,202 16,843 15,324 1,519 الفائض إلى المساهمين

ربحية السهم )باللاير السعودي للسهم 
 :الواحد(

 2018) األساسي والمخفض ربحية السهم
  0.88   0.35  معدلة(

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(   إضافيةـ معلومات 19

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
  
 (مراجعة)غير 2018مارس  31 (مراجعة)غير 2019مارس  31 

 التأمينعمليات  
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
   

 42,937 38,735 4,202 16,843 15,324 1,519 إجمالي الدخل للفترة  

       

       الدخل الشامل األخر 

تصنيفها إلى أو قد يتم  تمالبنود التي 
في  قائمة الدخل األولية الموجزة

       :الفترات الالحقة

       استثمارات متاحة للبيع  -

صافي التغير في القيمة  -
 العادلة

- 17,404 17,404 - 7,262 7,262 

 50,199 45,997 4,202 34,247 32,728 1,519 إجمالي الدخل الشامل للفترة

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
   2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(   إضافيةـ معلومات 19

     في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 (مراجعة)غير  2018مارس  31 (مراجعة)غير  2019مارس  31 

 
 (مراجعة)غير 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 42,937 38,735 4,202 16,843 15,324 1,519 صافي دخل الفترة 
       

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

 789 - 789 1,554 - 1,554 ممتلكات ومعداتاستهالك 

 364 - 364 119 - 119 إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 - - - 6,227 - 6,227 مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 (606) (606) - (111) (111) -  ، صافيمحققة من اإلستثمارات أرباحتوزيعات أرباح و

 (3,987) (2,083) (1,904) (6,465) (3,418) (3,047) إيرادات عمولة  

 722 - 722 914 - 914 مخصص نهاية الخدمة
 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (83,571) - (83,571)  (4,143) - (4,143) مدينة تأمين مين وذمم معيدي أت أقساط

 2,908 - 2,908 18,890 - 18,890 غير المكتسبة  قساطحصة معيدي التأمين من األ

 (7,578) - (7,578) 17,445 - 17,445 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (1,616) - (1,616) 3,715 - 3,715 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 (1,162) - (1,162) 1,141 - 1,141 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 (2,881) - (2,881) (37) - (37) مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

 (3,403) - (3,403)  (121) - (121) مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين 

 4,055 1,472 2,583 (21,961) (1,135) (20,826) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 17,606 - 17,606 18,167 - 18,167 إرصدة معيدي تأمين دائنة 

  40,905   40,905 16,357 - 16,357 تأمين غير مكتسبة  أقساط

 1,017 - 1,017 341 - 341 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 

  16,111 -  16,111  (23,579) -  (23,579) مطالبات تحت التسوية 

 (9,495) - (9,495)  (10,055) -  (10,055) متكبدة غير المبلغ عنها مطالبات 

 1,844 - 1,844 (891) - (891) تأمين إضافية  أقساطاحتياطي 

  155 - 155 (2,517) - (2,517) احتياطيات فنية أخرى

 21,173 10,660 31,833 (22,404)  37,518  15,114 

 (99) - (99)  (87) - (87) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 15,015 37,518 (22,503) 31,746 10,660 21,086 األنشطة التشغيلية/ )المستخدم في( صافي النقد الناتج من 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية  
 (613) - (613) (301) - (301) إضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

 - - - (49,625) (49,625) - استثمارات إلى اضافات

 6,342 2,235 4,107 6,215 2,825 3,390 إيرادات العموالت المستلمة

 800 800 - 111 111 - توزيعات أرباح مستلمة 

 (17,171) (17,171) - (175,000) - (175,000) ودائع بنكية قصيرة األجل اضافات

 (1,415) - (1,415) (7,510) - (7,510) لممتلكات والمعدات لإضافات 

 (12,057) (14,136) 2,079 (226,110) (46,689) (179,421) األنشطة االستثمارية  الناتج من/ )المستخدم في( صافي النقد 
       

         التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 - (23,396)  23,396 - 18,438 (18,438) عمليات المساهمين / عمليات التأمين/ إلى مستحق من 

 - - - (70) - (70) سداد ايجارات مستحقة

 - (23,396)  23,396 (70) 18,438 (18,508)   التمويلية األنشطة الناتج من/ )المستخدم في( صافي النقد 

       
 2,958 (14) 2,972 (194,434) (17,591) (176,843) صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 309,919 20,414  289,505 1,122,329 468,323 654,006 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 312,877 20,400 292,477 927,895 450,732 477,163 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 المعامالت غير النقدية 
 7,262 7,262 - 17,404 17,404 - التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 
 أرقام المقارنة   -20

 بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية. تبويبتم إعادة 
 

 الموجزة المعلومات المالية األوليةاعتماد  -21
 م.2019مايو  8هـ الموافق 1440 رمضان 3 بل مجلس اإلدارة بتاريخالموجزة من ق   المعلومات المالية األوليةتم اعتماد 

 




