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 معلومات عامة -۱

اً فقوتأسست قد ) ("الشركة")، العربية السعودية المملكةفي  سجلت، شركة مساهمة سعوديةهي (شركة والء للتأمين التعاوني إن 
) ۲۰٥۱۰۳٤۹۸۲رقم (تعمل الشركة بموجب السجل التجاري . هـ۲/٥/۱٤۲۸ بتاريخالصادر ) ۱۱٤للمرسوم ملكي رقم (س/

 الرئيسي المسجل هو:عنوان الشركة . م)۲۰۰۷يوليو  ٤هـ (الموافق ۱٤۲۸ جمادى اآلخر ۱۹بتاريخ الصادر 
 

 شركة والء للتأمين التعاوني
يسي   المركز الرئ

 خادم الحرمين الشريفين طريق
 ۳۱٦۱٦صندوق بريد 

 ، المملكة العربية السعودية۳۱۹٥۲الخبر 

يسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال تشمل إعادة التأمين وأنشطة  يتمثل نشاط الشركة الرئ
تأمين الريق وحالبحري وتأمين التأمين السيارات والطبي وتأمين التأمين ال تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية للشركة فيالوكاالت.  

 طيران والتأمينات العامة األخرى. الطاقة وتأمين الهندسي وتأمين ال

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ("القانون") بم)، صدر القانون الخاص ۲۰۰۳يوليو  ۳۱هـ (الموافق ۱٤۲٤جمادى الثاني  ۲في 
م) من مؤسسة ۲۰۰۸يوليو  ۲هـ (الموافق ۱٤۲۹ جمادى اآلخر ۲۸بتاريخ ). حصلت الشركة ۳۲بموجب المرسوم الملكي رقم (م/

النقد العربي السعودي (ساما) بصفتها الهيئة المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية على الترخيص رقم (ت.م.ن 
  .) لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية۲۰۰۸/۱٦

 للوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودياً وفقوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين 
 ٪۱۰من الفائض السنوي من عمليات التأمين ويتعين على حاملي الوثائق االتالم  ٪۹۰الشركة يوزع لمساهمي ، بحيث ("ساما")

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

 ليار نمليو ٤۰۰ من كةلشرا لمارأس  ، مما أدى إلى زيادة٪ ۱۰ بنسبة أسهم منحة لى إصدارعخالل الفترة  الجعية العامةوافقت 
 األساسي نظامالالتجاري و سجلالتحديث  اجراءات الشركة استكملت ، ولقد)۱۳ رقم حيضا(إ سعودي ليار نمليو ٤٤۰ لىإ سعودي
 .للشركة

يوليو  ۳بتاريخ الصادر  مؤسسة النقد العربي السعودي ("سامال")من  ٦۸۱۳/٤۱، حصلت الشركة على خطاب رقم خالل الف.ر.
باإلشارة إلى إفتتاح هذه األفرع الجديدة، منفذ بيع موزعة في أرجاء المملكة العربية السعودية.  ٤۷، وذلك للموافقة على إفتتاح ۲۰۱۸

توفير العمالة والمساعدة على الحصول على مواقع مميزة لتوسعة دى الشركات المحلية لقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إح
  شبكة مبيعات فروع التجزئة بالشركة.

 االندماج المقترح
إلرإل المفاهمات المبدئيةبدء الم، على ۲۰۱۸أبريل  ۱۸ بتاريخوافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد  مع شركة الصقر للتإلين  في 

ل..ج ال.ر.تين. ل ("الصقر")التعاوني  الهم غير ملزمال  توقع، ۲۰۱۸أبريل  ۲٦في دراسة الجدوى االقتصادية  الشركتان مذكرة 
لس لى مجإتقديم نتائج هذه الدراسات إلإلراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية الالزمة لعملية الدمج، وجدولتها ثم ("مذكرة التفاهم") 

وة على يخ مذكرة ال...هم. عالتنتهي مذكرة التفاهم عندما توقع الشركتان اتفاقية االندماج أو بعد ستة أشهر من تار.ر.تين. الإدارة 
إال أن مجلس اإلدارة قد قرر في اجتماعه  ،، يالق لكال الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم فقط عن طريق إشعار خطي للطرف آلآلآلرذلك

شركة الصقر للتأمين مع عدم اإلستمرار في تلك المفاهمات نظراً لعدم جدوى عملية اإلندماج  ۲۰۱۸سبتمبر  ٥بتاريخ المنعقد 
 التعاوني.

 

 أسس اإلعداد  -۲
    العرضأ) أسس 
المعدل من "التقارير المالية األولية"   – ۳٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقاً الموجزة للشركة  المعلومات المالية األوليةتم إعداد 

دولية والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير القبل مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، 
"ضرائب الدخل"  -) ۱۲تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة بإستثناء

ل. "الرسوم" اللذان يتعلقان بالزكاة وضريبة الدخ -المعايير الدولية للتقارير المالية  اتن لجنة تفسيرالصادر ع) ۲۱رقم ( والتفسير
م والذي أتبع بعدة تعديالت ۲۰۱۷ل أبري ۱۱الصادر بتاريخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  وفقاً 

توضيحية الحقة تتعلق بالمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل (" تعميمات ساما") حيث تم احتساب استحقاق الزكاة وضريبة الدخل 
 . هلمبقاعلى أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق المساهمين تحت بند األرباح ا



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب..غ يعجم)
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 أسس اإلعداد (تتمة)  -۲

   (تتمة)  العرض أ) أسس
تثمارات المتاحة سإلاستثناء قياس إالموجزة على أساس مبدأ االالتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، ب المعلومات المالية األوليةتم إعداد 

 متداول لتصنيف المتداول / والغيرستخدام اة الموجزة للشركة لم يتم عرضها بإن قائمة المركز المالي األوليا. بالقيمة العادلة للبيع
الممتلكات والمعدات، الموالوالت غيال إال أن قائمة المركز المالي األولية الموجز. قد تم عرضها وفق ترتيب السيولة. فيما عدا 

فإن ، اماإلى س مستحقة الدفع عمولة الوديعة النظامية ،تعويضات نهاية الخدمةايرادات العمولة المستحقة،  ،نظاميةالوديعة الالملموسة، 
 .األجل، إال اذا ذكر خالف ذلككافة الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة 

لمتطلبات نظام التأمين السعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقاً 
ل.لك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي  وفقاً  المعلومات الماليةن تعرض أو

من هذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط. يتم تحديد أسس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة 
 ومجلس اإلدارة.

 

لعمليات التأمين وعمليات قات النقدية الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة إ
تم عرضها كمعلومات مالية إضافية من أجل  المعلومات الماليةمن  ۳۱إلى  ۲۳المساهمين والتي تم عرضها في الصفحات من 

تنفيذية .  تتطلب الالئحة ال("ساما") السعودي وتوجيهات الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي بمتطلباتلتزام إلا
 لعائدةا الفصل الواضح بين الموجودات، المطلوبات، الدخل، والمصروفات("ساما") الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

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

 والمصروفات والدخل أو الخسائر الشاملة من العمليات المعنية. 
 

المالية، يتم دمج األرصدة ومعامالت  إلعداد التقاريرللمعايير الدولية  وفقاً لى مستوى الشركة عند إعداد المعلومات المالية ع
عمليات التأمين مع عمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة، المعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت 

حداث ألابالنسبة للمعامالت و متماثلةمليات التأمين وعمليات المساهمين بالكامل، أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المطبقة لع
 في الظروف المماثلة.  

 
ة الموجزة من قائم 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 ا.تنفيذية. 

 

 أن تقرأالسنوية ويجب  المعلومات الماليةفصاحات المطلوبة في واإلالموجزة كافة المعلومات  المعلومات المالية األوليةال تشمل 
 م.۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في  ةللشركة للسنة المنتهي المعلومات الماليةمع  نباً إلى جنبج
 

 . لایر الموجزة لایراللایر السعودي، وتقريبها إلى أقرب ألف المعلومات المالية األولية عرضتم 

 األحكام والتقاليالات واالالالالاضات المحاسبية الهامة )ب(
تراضات التي واالف التقديراتالمالية إستخدام  إلعداد التقاريرللمعايير الدولية  وفقاً الموجزة  المعلومات المالية األوليةيتطلب إعداد 

قد  فعليةلالنتائج ا. المصرح عنها وااليرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوبات  تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغتؤثر على 
 تختلف عن تلك التقديرات. 

ية الموجزة في تطبيق السياسات المحاسب المعلومات المالية األوليةإن التقديرات واالفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند إعداد 
لومات المعبالسياسات المطبقة  هي نفسسياسات إدارة المخاطر  األمور غير المؤكدة مثلومصادرها الرئيسية في تقدير للشركة 

 .   م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في و ا فيالسنوية كم المالية

 عمليات موسمية )ج(
 ثر على نشاط التأمين بالشركة.   ؤال يوجد تغيرات موسمية ت 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -۳

لك المستخدمة مع ت المعلومات الماليةتتفق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات الهامة والمتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه 
 هو موضح أدناه:  عدا ما فيمام، ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱السنوية للسنة المنتهية في  المعلومات الماليةإلعداد 

 
ية ( )أ مال قارير ال يدة إلعداد الت جد ية ال لدول عايير ا ��راتت(IFRSالم ية والتفس����� لدول ية ا مال قارير ال ) IFRIC) ، لجنة الت

 وتعديالتها ، التي اعتمدتإلا الشركة
 

 جاًوذنميقدم  ۲۰۱۸ ريناي ۱ نم ة بقطلم" اءلعملاا مع ودلعقا نم راداتإلي"ا - ۱٥ مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياا  • 
مة راداتباإلي رافالعتا تقو ديدلتح طواتخ سخم نم ية قي بأ يار تأثيًرا و هذا المع ياً . يمكن أن يكون لتطبيق   على جوهر

عد تس��جيل اإليرادات ( خا ��ة بعقود اجتأجير اءس��تثنإبكيفية ومو واألدوات ،  يالتمويل العقود التي تقع ض��من نطاق المعايير ال
. إن تطبيق هذا المعيار عتراف باإليرادتس������ريع أو تأجيل اإلالذي قد ينتج عن ، وتقديرات وأحكام جديدةوجود مع  )المالية

على   للشركة. موجزةاألولية الالمالية  المعلوماتاللديد ليس له أي تأثير جوهري 
 

لات الدفع المس���ت دة إلى    • يار الدولي للتقارير المالية لاأل���هم (تعدياألتص���نيف وقياس معام على المع ) والتي تكون س���ارية ۲ت 
فترات الس وية  ل لل  .۲۰۱۸يناير  ۱في أو بعد التي تبدأ المفعو

 
على المعيار المحاسبي الدولي رلاستثمارات العقارية (تعدينقل لأل   • في أو التي تبدأ ) ساري المفعول للفترات الس وية ٤۰م� ت 

 .۲۰۱۸يناير  ۱بعد 
 
 ليدولا رلمعياا على تيلادتع( مختلفة رمعايي -۲۰۱٦ - ۲۰۱٤ لماليةا ريرللتقا ليةدولا رلمعاييادورة  على يةولسنا تلتحسيناا   •

 .۲۰۱۸ ريناي ۱ دبعأو  فيالتي تبدأ  يةولسنا اترللفت وللمفعا ةريسا) ۲۸ رقم ليدولا لمحاسبةا رمعياو ۱ رقم لماليةا ريرللتقا
 
لا) ۲۲( مقر ليةدولا لماليةا ريرلتقاا راتتفسي للنة   • لا تع�ام أو  فيالتي تبدأ  يةولسنا والسداد المقدمة للفترات ألجنبيةا تال�عم

 م.۲۰۱۸  ريناي ۱دبع
 

��رات والتعديالت على المعايير المنش����ورة التي س����تكون س����ارية المفعول للفترات التي تبدأ ب  ۱بعد أو  في) المعايير والتفس���
 ها من قبل الشركةقيبطلم يتم تالتي و ۲۰۱۹ يناير

..ا.  إن .  ي �� .ا.  موجزةالاألولية المالية  المعلوماتالمعايير والتفس���يرات الص���ادرة ولكن لم تص���بح س���ارية المفعول حتى 
عتماد هذه المعاييرللشركة موضحة أدهان.  عندما تصبح سارية المفعول.تنوي الشركة ا  ، إن وجدت ، 

 

عدم اختيار  قررت بح س�ارية وف تص�المبكر للمعايير والتفس�يرات اللديدة والمعدلة الص�ادرة والتي س� التطبيقإدارة الش�ركة 
 .۲۰۱۹يناير  ۱بعد في أو التي تبدأ  اتالمفعول للفتر

 

ع���ادة  لىإ ۹ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا تطبيق ؤدييأن  قعولمتا نم   •  لماليةا وداتجولما نم ر.بي زءج فتصنيإ
 لخلا نم لةدلعاا بالقيمةأو  رلخساألأو ا حبارألا لخلا نم لةدلعاا بالقيمة إلى موجودات م��الي��ة للبيع كمت��اح��ة حالياً لمصنفةا
وحقوق أدوالت  ةلمطفأا بالتكلفة جةرلمدا لماليةا داتللموجو ال.تمانيةا المخص���ص���ات تزيدأن  يتوقعكما  .رلألخا للشاما لخدلا

 خساالر منهجية لخادإل نتيجة، احربح احش��امل في بها فلمعترا لةدلعاا لقيمةا في نظراً للتغيرات، لةدلعاا بالقيمة جةرلمدا الدين
عفاءات المتاحة لش��ركات التأمين وتدر اس��تخدمت. لمتوقعةا نالالتماا يار الدولي  سالش��ركة اإل عدادتأجيل تنفيذ المع ير قارالت إل

عد أقص��اه حتى تاريخ الحق ۹المالية رقم  يار الدولي للتقارير المالية تطبيق . وس��وف ييدي ۲۰۲۱يناير  ۱، ولكن في مو المع
فاعا مع معلش�����ركة ا، تأخذ إلى حد كبير ،ة للش�����ركةعلى المعلومات المالي ۹رقم   في .عقود التأمين الالاالم راياي االعتبار الت

 رلمعياا دعتماا دبع لماليةا المعلومات على للمحتما رألثا ديدتح عملياً نلمم.ا نم ني. مل، لماليةا المعلومات...  رنش يخرتا
 .۹ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا

 
يار الدولي للتقارير المالية رقم    • إليلار" ،  - ۱٦المع عقود ا . ۲۰۱۹يناير  ۱التي تبدأ في أو بعد  اتالفتر في والذي س��يس��ري"

، والذي يميز ۱۷ذج المحاسبة الحالي للمستأجرين بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم انمازدواجية المعيار اللديد  يستبعد
عل عقود اإليجار التمويلي  ، ك. وبدالً من ذلالتش������غيلية عقود اإليجارل المركز الماليوالعمليات خارج  المركز الماليى بين 

على  ۱٦ رقم يقترح المعيار الدولي للتقارير المالية مالينموذج المحاس������بة  عتماد المعيار الدولي المركز ال . تعتقد اإلدارة أن ا
على البيانات جوهرلن يكون له أي أثر  ۱٦قارير المالية للت  للشركة. الماليةي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبإلإلغ يعجم)

- ۱۰ - 
 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -۳

  
��رات والتعديالت على المعايير المنش����ورة التي س����تكون س����ارية المفعول للفترات التي تبدأ بعد ب  يناير ۱) المعايير والتفس���

 (تتمة) ولم يتم تبنيها من قبل الشركة ۲۰۱۹
 

 ۱ من وللمفعا يراس ليكون ۲۰۱۷ وماي ۱۸ في" نلتأميا ودعق" )۱۷( مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياا رنش مت   •
عداد التقارير المالية رقم ( . ۲۰۲۱ ريناي يار الدولي إل عقود التأمين ۱۷يقدم المع عن  ) توجيهات ش������املة بش������أن المحاس������بة 

سبة لعقود التأمين  .مع خيار المشاركة التقديرية واإلستثمارات على الحيعقود الحياة وعلى  دون التأمينبالن  ةاة قصيرالتأمين 
على احتياطيات الخس���األر باإلض���افة إلى تعديل )۱۷( مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياا، يقدم األألل  خص���ًما إجباريًا 

 دادإلع ليدولا رلمعياا ريغي وفس، كلذ على وةعلا .بها مس������توى الثقة عن اإلفص������احي يتطلب ذللمخاطر غير المالية، وال
. رةلخساأو ا بحرلا في ةبلمألتتا طاقساأل اجمالي رضع ميت نل ثحي، نلتأميا دعق راداتيإ رضع ) ۱۷( مقر لماليةا ريرلتقاا

عتم��اد يخرتا في  دبع لماليةا المعلوم��ات على للمحتما رألثهو ا ما ديدتح عملياً نلمم.ا نم ني. مل، لماليةا المعلوم��اته��ذه  ا
 .)۱۷( مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياا دعتماا

 
لا من لتيقنا معد )،۲۳رقم (للنة التقارير المالية الدولية والتفس������يرات  رمعيا   •  اتللفتر للمفعوا يةرسا لدخلا ضريبة تع�ام

 .۲۰۱۹،  يناير ۱ بعدأو  فيالتي تبدأ  لسنويةا
 
على المعيار المحاس��بي الدو   • لات  ) الس��اري ۲۸ي� رقم الفواألد طويلة فألألل في فلش��ركات الش��قيقة والمش��اريع المش��تركة (تعدي

 .۲۰۱۹يناير  ۱في أو بعد التي تبدأنالسنوية  اتالمفعول للفتر
 

التي  لسنويةا اتللفتر وللمفعا ريسا) ۱۹..قر ليدولا ةلمحاسبا رمعيا على تيلادتع( يةولتسأو ا دلتقييأو ا تيلادلتعا ططخ    •
 .۲۰۱۹ ريناي ۱ دبعأو  فيتبدأ 

 
 رلمعيا، ا ۳ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا على تيلادتع( ۲۰۱۷ – ۲۰۱٥  المعايير الدولية دورة على يةولسنا تلتحسيناا   •

 اتللفتر وللمفعا ريسا) ۲۳ مقر ليدولا لمحاسبةا رمعياو ۱۲رقم  ليدولا لمحاسبةا .معيا،  ۱۱رقم  لماليةا ريرللتقا ليدولا
 .۲۰۱۹ ريناي ۱ دبعأو  فيالتي تبدأ  لسنويةا

 
على المعيار الدولي للتقارير  وشركته الزميلة بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر    • لات  و� مشروعه المشترك (تعدي

ولي رقم ومعيار المحاسبة ال ۱۰ رقم المالية  السنوية المحددة أو بعد ذلك. اتيسري مفعولها للفتر) ۲۸د
 

 النقد ومانالالمه  -٤
 

يلي:يتكو  ن النقد وما في حكمه المعروض بقائمة التدفقات النقدية مما 
 عمليات التأمين  
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۲۸۹٫٥۰٥ ۲٤٦٫٦۳٦ أرصدة لدى البنوك ونقد الي االالنالالق
 - ٤۰۰٫۰۰۰ اإلستحواذأشهر من تاريخ  ۳خالل  ذات تواريخ استحقاق٫د٫ئع 

 ۲۸۹٫٥۰٥ ٦٤٦٫٦۳٦ المجموع
 

 عمليات المساهمين  
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۲۰٫٤۱٤ ۲۲٦٫٦۲٤ أرصدة لدى البنوك 
 - ۲٤۰٫۰۰۰ اإلستحواذأشهر من تاريخ  ۳خالل  ذات تواريخ استحقاقودائع 

 ۲۰٫٤۱٤ ٤٦٦٫٦۲٤  مجموعال



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۱۱ - 
 

 
 تأمين مدينة، بالصافي معيدي ذمم أقساط تأمين و -٥

 يلي:  امأرصدة مستحقة من مالمدينة  الذمم تتكون
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ٥۲٫٦۲٦ ۷۸٫۰۰۸ حملة االوثائق 
 ۱۰٥٫۸۷۸ ۱۸۹٫۲۱۰ وسطاء ووكالء تأمين 

 ۲۳٥ ۸۸۰ )۱۱أطراف ذات عالقة (إيضاح 
 ۱٫٤٤۷ ۱٫٥٦۲ ذمم من معيدي تأمين مدينة

 ۲٦۹٫٦٦۰ ۱٦۰٫۱۸٦ 
 )۳۲٫۸٤٥( )۳۹٫۰٤۱( ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 بالصافي  -تأمين مدينة معيدي ذمم أقساط تأمين و
 

۲۳۰٫٦۱۹ ۱۲۷٫۳٤۱ 

 استثمارات  -٦
 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 عمليات المساهمين  
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۹٦٫۷٦۷ ۱٦۸٫۱۳٦ ستثمارات المتاحة الالبيع   اال
 

 يلي: فيمااالستثمارات أرصدة الحركة على تتمثل 
 
 عمليات المساهمين  
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۱۰۹٫٦۲۲ ۹٦٫۷٦۷ الرصيد االفتالاالي 
 - ٦۰٫۰۰۰ مشتريات

 )۱٤٫٥۹٥( )۱۹۳( تسويات / إستبعادات 
 ۱٫۷٤۰ ۱۱٫٥٦۲ التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات، صافي  

 ۹٦٫۷٦۷ ۱٦۸٫۱۳٦ الرصيد الختامي  
 
 
 يلي: مااالستثمارات المتاحة للبيع  لتمشت

 عمليات المساهمين  
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۷۳٫٦٤٤ ۱٤٥٫۰۱۳ الالالم مالالاالالة 
 ۲۳٫۱۲۳ ۲۳٫۱۲۳ أسهم غير مالالااللة 

 ۱٦۸٫۱۳٦ ۹٦٫۷٦۷ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۱۲ - 
 

 
 االالالياطات الفنية  -۷

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  )۷-۱
 يلي:  مماتتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  
 

 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ۱٦۰٫٦۱۹ ۱۸۰٫٦۸۰ مطالبات تحت التسوية
 - )۲٤٫٥۰۰( ناقصآ: القيمة القابلة لالسترداد للخردة والحلول  

 ۱٥٦٫۱۸۰ ۱٦۰٫٦۱۹ 
 ۲٥٥٫۹۰٤ ۲٦۲٫٥۰۳ طالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاالم   

 ۳٫۱۹۷ ٥٫۰٤۱ إضافيةاحتياطي أقساط تأمين 
 ٥٫۳۱٦ ٥٫٤۷۱ احتياطات فنية أخرى

 ٤۲۹٫۱۹٤ ٥۲٥٫۰۳٦ 
   : اً ناقص

 ۱۱۰٫٦۰٦ ۱۱۲٫۱٤۷ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  -
 ٤۲٫۱۰٦ ٤۳٫۷۲۲ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

 ۱٥٥٫۸٦۹ ۱٥۲٫۷۱۲ 
 ۲۷۲٫۳۲٤ ۲۷۳٫۳۲٦ صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات

 
 األقساط غير المكتسبة  علىالحركة ) ۷-۲   
 : يلي فيمااألقساط غير المكتسبة  علىالحركة  تتمثل 

    
 )مراجعة(غير الم ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

    

 صافيال التأمين إعادة  اإلجمالي 
   

 ٤۰۸٫۲٤٦ )۱۳۰٫۲٤۷( ٥۳۸٫٤۹۳ الرصيد في بداية الفترة 
 ٥٤۹٫۹۹٦ )۲٦٥٫٥٤۸( ۸۱٥٫٥٤٤ األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 )٦۰٥٫۰۸۸( ۲۲٦٫۹۷۸ )۸۳۲٫۰٦٦( األقساط المكتسبة خالل الفترة 
 ۳٥۳٫۱٥٤ )۱٦۸٫۸۱۷( ٥۲۱٫۹۷۱ الرصيد في نهاية الفترة 

 
 

 )مراجعة(م ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 
    

 صافيال التأمين إعادة  اإلجمالي 
   

 ۳٥۸٫۷٥۲ )۱۳٦٫٥٦۸( ٤۹٥٫۳۲۰ الرصيد في بداية السنة
 ۸٤۱٫٥۸۸ )۲٦۰٫۷٤٤( ۱٫۱۰۲٫۳۳۲ األقساط المكتتبة خالل السنة

 )۷۹۲٫۰۹٤( ۲٦۷٫۰٦٥ )۱٫۰٥۹٫۱٥۹( األقساط المكتسبة خالل السنة 
 ٤۰۸٫۲٤٦ )۱۳۰٫۲٤۷( ٥۳۸٫٤۹۳ الرصيد في نهاية السنة

 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۱۳ - 
 

 
   اإلرتباطات االلتزامات و -۸

 : يلي فيماواإلرتباطات المحتملة االلتزامات  تتمثل
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة( )مراجعة(غير  
   

 ٦٫۰۸۹ ٥٫۰٦۱ خطابات الضمان 
 

 ۳۱في  نهتم اإلفصاح ع ماالموقف القانوني عن . لم يكن هناك أي تغيير في اإلعتياديةأعمالها في سياق  للتقاضيتخضع الشركة 
 م. ۲۰۱۷ديسمبر 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   -۹

ة في نظامية بين األطراف المشاركفي معاملة التزام  سداده لتحويلأصل ما أو  من بيع السعر الذي يتم استالمهتمثل القيمة العادلة 
 . يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: السوق في تاريخ القياس

 
يسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو  -  في السوق الرئ
يسي، في السوق ألألكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطحالة في  -  لوبات. غياب السوق الرئ

 
لومات المعبشكل 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 الوصول۱المستوى 

 القياس؛  
  
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند ۲لمستوى ا

 إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و 
 

يدة ولكن غير مبنية على أساس : طرق تقييم أخرى تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المق۳المستوى 
 بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )أ

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

 لة. مقاربة بشكل معقول لقيمتها العادالدفترية  قيمتهابالقيمة العادلة إذا كانت قياالها 
 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين
 المجموع ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القيمة الدفترية 
   

      ) مراجعةم (غير ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰
      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 ۱٦۸٫۱۳٦ ۲۳٫۱۲۳ - ۱٤٥٫۰۱۳ ۱٦۸٫۱۳٦ إستثمارات متاحة للبيع -
 ۱٦۸٫۱۳٦ ۱٤٥٫۰۱۳ - ۲۳٫۱۲۳ ۱٦۸٫۱۳٦ 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب..غ يعجم)

- ۱٤ - 
 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)  -۹

 
 (تتمة) القيمة الدفترية والقيمة العادلة )أ

 
 الأليمة العادلة  عمليات المساهمين

 المجموع ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القيمة الدفترية 
   

      ) مراجعةم (۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱
      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 ۹٦٫۷٦۷ ۲۳٫۱۲۳ - ۷۳٫٦٤٤ ۹٦٫۷٦۷ إستثمارات متاحة للبيع -
 ۹٦٫۷٦۷ ۷۳٫٦٤٤ - ۲۳٫۱۲۳ ۹٦٫۷٦۷ 

 
 قياس األيمة العادلة  )ب

لایرلایريون لایر سعودي في األوراق المالية غير المدرجة. لم يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة  ۲۳لدى 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 ارة واالستهالك وإطفاء الدين للشركات المستثمر فيها. تعتقد اإلد
 االستثمارات. 

 

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

 التقارير القطاعية  -۱۰
ة الشركة نتظام من قبل مجلس إدارإقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بليتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية 

ئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. طار دوره إفي  يلي الر  كصانع القرار التشغ
 

إلى بليغها وتللشروط ألاألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية  وفقاً تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 
 . قطاعات الموجودات والمطلوبات تتألف من موجودات ومطلوبات تشغيلية.الموجزة بطريقة تتوافق مع قائمة الدخلمجلس اإلدارة 

 

  م.۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ألرباح والخسائر منذ الم تطرأ أي تغييرات على أساس القطاعات أو أساس قياس 
 

حق صافي، مست – المدينة  وذمم التأمينة األجل، أقساط الموجودات القطاعية ال تحتوي على النقد وما في حكمه، ودائع قصير إن
وموجودات أخرى، ممتلكات ومعدات وموجودات غير  اً ، إيرادات عمولة مستحقة، مصاريف مدفوعة مقدمالتأمينمن عمليات 

 .الموزعةلذلك يتم تضمينها ضمن الموجودات غير  وفقاً ملموسة. 
    

دة معيدي أرص، مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى، التأمين حملة وثائقمستحقة لن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات إ
يتم  ليه،وعفائض عمليات التأمين. و عنها ةستحقالم ةرالخساومكأفأة نهاية الخدمة، عمليات المساهمين،  إلىالتأمين دائنة، مستحق 

 . الموزعة تضمينها ضمن المطلوبات غير
 

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

يسي ل ال يتم تبليغها الموزعةأن الموجودات والمطلوبات غير  يلي الرئ لى أساس القطاعات ويتم مراقبتها ع ضمنصانع القرار التشغ
 مركزي. 

 
ها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات فصاح فيتم اإلالقطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يأن المعلومات 

الثالثة  فترات م، إجمالي اإليرادات، المصاريف، وصافي الدخل عن۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱وم ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰للشركة كما في 
يلي:  في ذلك التاريخ كانت تينالمنتهي والتسعة أشهر   كما 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)

- ۱٥ - 
 

 

 
 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰

 
  )مراجعة(غير ال م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰كما في  قائمة المركز المالي 

   عمليات التأمين 
 
 أخرى تأمين هندسي تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

 إجمالي 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

   
           الموجودات 

 ۱٦۸٫۸۱۷ - ۱٦۸٫۸۱۷ ٤۸٫٦٥٥ ۳۰٫٥۰۸ ۸۹٫٦٥٤ - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسالال 
 ۱۱۲٫۱٤۷ - ۱۱۲٫۱٤۷ ٦٫٥۱۷ ۲۸٫۲۷٥ ۷۷٫۳٥٥ - - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٤۳٫۷۲۲ - ٤۳٫۷۲۲ ۲٦٫٤۲۱ ۱۱٫٦۸۹ ٤٫٦۹٦ ۳۷٤ ٥٤۲ المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات
 ۲۸٫۹۸۲ - ۲۸٫۹۸۲ ٥٫۳۳۸ ۱٫٤۱٥ ۲٫۹۳۲ ۱٥٫۷۷٤ ۳٫٥۲۳ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 ۱٫٦۱٥٫۷٥۳ ۷۰۰٫٦۲۲ ۹۱٥٫۱۳۱ - - - - - موجودات غير موزعة 
 ۱٫۹٦۹٫٤۲۱ ۷۰۰٫٦۲۲ ۱٫۲٦۸٫۷۹۹ ۸٦٫۹۳۱ ۷۱٫۸۸۷ ۱۷٤٫٦۳۷ ۱٦٫۱٤۸ ٤٫۰٦٥ إجمالي الموجودات

         
         وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 ٥۲۱٫۹۷۱ - ٥۲۱٫۹۷۱ ٦٦٫۹۰٤ ۳۲٫۱۸۰ ۹۱٫۰۸٦ ۲۸۳٫۱٤٤ ٤۸٫٦٥۷ أقساط غير مكتسبة 
 ۱۳٫٥۳۲ - ۱۳٫٥۳۲ ٥٫۳۱٥ ۳٫۱۱۰ ٥٫۱۰۷ - - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 ۱۸۰٫٦۸۰ - ۱۸۰٫٦۸۰ ۲۱٫۰۲٥ ۳۰٫۰۳۰ ۸۱٫۳۱۲ ۱٦٫۷۲٦ ۳۱٫٥۸۷ مطالبات تحت التسوية 
 )۲٤٫٥۰۰( - )۲٤٫٥۰۰( - - - )۲٤٫٥۰۰( - القيمة القابلة لإلسترداد والحلول

 ۲٦۲٫٥۰۳ - ۲٦۲٫٥۰۳ ۳۳٫٦۰۹ ۱۲٫۱۸۹ ٥٫۹۲۷ ۱۹۸٫٥۰۰ ۱۲٫۲۷۸ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 ٥٫۰٤۱ - ٥٫۰٤۱ ۳۷۸ ۱٫٥۰۸ ۱٫۷۷۱ - ۱٫۳۸٤  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 ٥٫٤۷۱ - ٥٫٤۷۱ ٥۳۳ ۲٥۹ ٤۷۰ ۳٫۹۹۹ ۲۱۰ فنية أخرى  احتياطات
 ۱٫۰۰٤٫۷۲۳ ۷۰۰٫٦۲۲ ۳۰٤٫۱۰۱ - - - - - غير موزعةملكية وحقوق مطلوبات 

 ۱٫۹٦۹٫٤۲۱ ۷۰۰٫٦۲۲ ۱٫۲٦۸٫۷۹۹ ۱۲۷٫۷٦٤ ۷۹٫۲۷٦ ۱۸٥٫٦۷۳ ٤۷۷٫۸٦۹ ۹٤٫۱۱٦ وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبإلإلغ يعجم)

- ۱٦ - 
 

 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰
    

 
    

  )مراجعة(ال م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في  قائمة المركز المالي 
     عمليات التأمين                         
 
 أخرى  تأمين هندسي تأمين ممتلكات  تأمين مركبات تأمين طبي  

إجمالي عمليات 
 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين 

   
         الموجودات 

 ۱۳۰٫۲٤۷ -          ۱۳۰٫۲٤۷ ۳۱٫۲٥٥ ۳۹٫۹۸٤ ٥۹٫۰۰۸ - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسإلإل 
 ۱۱۰٫٦۰٦ - ۱۱۰٫٦۰٦ ٤٫۸۷۳ ۲۹٫۱۹۷ ۷٦٫٥۲۱ ۱٥ - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٤۲٫۱۰٦ - ٤۲٫۱۰٦ ۲۷٫۱۳۲ ۹٫٦۲۷ ٤٫۹۲٥ ٤۲۲ - المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات
 ۳۷٫۰۱۸ - ۳۷٫۰۱۸ ۳٫٤۳۸ ۱٫٤٤۹ ۱٫۲۹۳ ۲٦٫۸۰۷ ٤٫۰۳۱ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 ۱٫٤٦۰٫۱۷٤ ٦۰۲٫۳۹۸ ۸٥۷٫۷۷٦ - - - - - موجودات غير موزعة 
 ۱٫۷۸۰٫۱٥۱ ٦۰۲٫۳۹۸ ۱٫۱۷۷٫۷٥۳ ٦٦٫٦۹۸ ۸۰٫۲٥۷ ۱٤۱٫۷٤۷ ۲۷٫۲٤٤ ٤٫۰۳۱ إجمالي الموجودات

         
         

         وحقوق الملكيةالمطلوبات 
 ٥۳۸٫٤۹۳ - ٥۳۸٫٤۹۳ ٤۱٫۹۰۰ ٤۲٫٦۹٥ ٦۰٫۱٦۱ ۳٤۱٫۱۰۰ ٥۲٫٦۳۷ أقساط غير مكتسبة 

 ۹٫۸٤۲ - ۹٫۸٤۲ ۳٫٦۱۷ ۳٫٦۸٥ ۲٫٥٤۰ - - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 
 ۱٦۰٫٦۱۹ - ۱٦۰٫٦۱۹ ۱۹٫۱۸۱ ۳۰٫۸۲٦ ۸۱٫٥٤۰ ۱۳٫٦٤٥ ۱٥٫٤۲۷ مطالبات تحت التسوية 

 - - - - - - - - القيمة القابلة لإلسترداد والحلول
 ۲٥٥٫۹۰٤ - ۲٥٥٫۹۰٤ ۳٤٫۳۷٦ ۱۰،۱٥۷ ٦٫۲۹٦ ۱۹٥٫۸۹٥ ۹٫۱۸۰ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ۳٫۱۹۷ - ۳٫۱۹۷ ۱٫۰۷۲ - ۲٫۱۲٥ - -  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي
 ٥٫۳۱٦ - ٥٫۳۱٦ ٤۹۳ ۲٥٦ ٤۷۱ ٤٫۰۹٦ - احتياطات فنية أخرى 

 ۸۰٦٫۷۸۰ ٦۰۲٫۳۹۸ ۲۰٤٫۳۸۲ - - - - - غير موزعةوحقوق الملكية  مطلوبات 
 ۱٫۷۸۰٫۱٥۱ ٦۰۲٫۳۹۸ ۱٫۱۷۷٫۷٥۳ ۱۰۰٫٦۳۹ ۸۷٫٦۱۹ ۱٥۳٫۱۳۳ ٥٥٤٫۷۳٦ ۷۷٫۲٤٤ وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۱۷ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰
    
ية في لفترة    م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰الثالثة أشهر المنته

 )مراجعة(غير ال قائمة الدخل
 

 تأمين مركبات تأمين طبي 
تأمين 

 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي ممتلكات 
   

       إيرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ۳۱٫۹۰۲ مباشر -
- 

۱۲۳٫۳۸۲ 
- 

٦٦٫۲٥۱ 
- 

۹٫۰٤٦ 
- 

۲٦٫۳٦۳ 
- 

۲٥٦٫۹٤٤ 
 التأمين  عادةإ - -

 ۳۱٫۹۰۲ ۱۲۳٫۳۸۲ ٦٦٫۲٥۱ ۹٫۰٤٦ ۲٦٫۳٦۳ ۲٥٦٫۹٤٤ 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 )۱٫۲٦٥( - )٥٦۹( )٦۹٦( - - محلية  -
 )۸۷٫٤٦۱( )۱٥٫۰۸۲( )۷٫۸٦۰( )٦٤٫٥۱۹( - - أجنبية  -
 - - )٦٥٫۲۱٥( )۸٫٤۲۹( )۱٥٫۰۸۲( )۸۸٫۷۲٦( 

 )۱٫۹۸٤( )۲۰۹( )۱٤۸( )۱٤۸( )۸۷۹( )٦۰۰( مصاريف فائض الخسارة 
 ۱٦٦٫۲۳٤ ۱۱٫۰۷۲ ٤٦۹ ۸۸۸ ۱۲۲٫٥۰۳ ۳۱٫۳۰۲ صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 ۳۰٫٤٥۸ )۷٫۰۹۱( )۲۲٦( )۱۲۰( ٤۰٫۱٥٥ )۲٫۲٦۰( صافي

 ۱۹٦٫٦۹۲ ۳٫۹۸۱ ۲٤۳ ۷٦۸ ۱٦۲٫٦٥۸ ۲۹٫۰٤۲ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٥٫۷۰۳ ۱٫۸٦۰ ۱٫٤٤٦ ۲٫۳۹۷ - - عموالت إعادة التأمين 
 ٥٤۳ - - ۲ ٥٤۱ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ۲۰۲٫۹۳۸ ٥٫۸٤۱ ۱٫٦۸۹ ۳٫۱٦۷ ۱٦۳٫۱۹۹ ۲۹٫۰٤۲  مجموع اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ۱۲٦٫٦۳۳ ٤٫۱٦۱ ۲٫۳٥٤ ۲٫۲۷٥ ۹۳٫٥۷۳ ۲٤٫۲۷۰  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۸٫۲۹۰ - - - ٦٫۰٤۱ ۲٫۲٤۹ المصاريف المتكبدة عن المطالبات
 )۸٫٤۲۹( )۱٫٤۹٤( )۲٫۱۲۳( )۱٫٥٤٥( )۷۱۰( )۲٫٥٥۷( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ۱۲٦٫٤۹٤ ۲٫٦٦۷ ۲۳۱ ۷۳۰ ۹۸٫۹۰٤ ۲۳٫۹٦۲ المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 )۱۸٫٤٥۰( )۱٫۳۷۹( )۷٦( )٥٦٥( )۱٤٫۷۷۱( )۱٫٦٥۹( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 ۱٦٫۰۹٤ )۱٫۰۸۳( - - ۱٤٫۱۷۷ ۳٫۰۰۰ عنها، صافي 

 ۱۲٤٫۱۳۸ ۲۰٥ ۱٥٥ ۱٦٥ ۹۸٫۳۱۰ ۲٥٫۳۰۳ المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 
 - - - - - - أقساط تأمين إضافية احتياطي

 - - - - - - احتياطات فنية أخرى 
 ۱۷٫۹۳۱ ۱٫۷۹۱ ٥۷٤ ۱٫۳۸۷ ۱۱٫۰۷۷ ۳٫۱۰۲ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ۲٫۰۰۹ ۱٥ - - ۱٫۹۹٤ - مصاريف اكتتاب أخرى
 ۱٤٤٫۰۷۸ ۲٫۰۱۱ ۷۲۹ ۱٫٥٥۲ ۱۱۱٫۳۸۱ ۲۸٫٤۰٥ مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ٥۸٫۸٦۰ ۳٫۸۳۰ ۹٦۰ ۱٫٦۱٥ ٥۱٫۸۱۸ ٦۳۷ االكتتابصافي دخل 
       تشغيلية أخرىإيرادات / (مصاريف) 

صص ديون مشكوك في تحصيلها   -      مخ
 )۳۹٫۹٦۸(      مصاريف عمومية وإدارية 

 ٥٫٤۹٤      إيرادات عمولة من ودائع بنكية
 ٤۹۰      توزيعات أبارح مستلمة

 )۳۳٫۹۸٤(      مصاريف تشغيلية أخرىمجموع 
 ۲٤٫۸۷٦      الدخل للفترةصافي 

 )۲٫۳۰٦(      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين
 ۲۲٫٥۷۰     إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالالغ يعجم)

- ۱۸ - 
 

 

 

 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰
    
ية في لفترة    م ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰الثالثة أشهر المنته

 )مراجعة(غير ال قائمة الدخل
 

 تأمين مركبات تأمين طبي 
تأمين 

 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي ممتلكات 
   

       إيرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ۲۹٫۸٦۷ مباشر -
- 

۱۳۰٫۷۸۸ 
- 

٥۸٫۷۹۱ 
- 

٤۲٫۰٦٦ 
- 

۲۲٫۸٥۸ 
- 

۲۸٤٫۳۷۰ 
 التأمين إعادة   - -

 ۲۹٫۸٦۷ ۱۳۰٫۷۸۸ ٥۸٫۷۹۱ ٤۲٫۰٦٦ ۲۲٫۸٥۸ ۲۸٤٫۳۷۰ 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 )۱۹۰( - )٥۸۲( ۳۹۲ - - محلية  -
 )۱۰۸٫۲٦۱( )۱۰٫۹٥٥( )٤۰٫٦۳۹( )٥٦٫٦٦۷( - - أجنبية  -
 - - )٥٦٫۲۷٤( )٥۱٫۲۲۱( )۱۰٫۹٥٥( )۱۰۸٫٤٥۱( 

 )۱٫۷٦۸( )۲۲۹( )۱٤٦( )۱٤٦( )۸۸٥( )۳٦۲( مصاريف فائض الخسارة 
 ۱۷٤٫۱٥۱ ۱۱٫٦۷٤ ٦۹۹ ۲٫۳۷۰ ۱۲۹٫۹۰۳ ۲۹٫٥۰٥ صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 ۲۱٫٤٤۹ )٥٫۸۳۸( ۲۷٤ )۹۹٦( ۳۲٫۹۰۷ )٤٫۸۹۸( صافي

 ۱۹٥٫٦۰۰ ٥٫۸۳٦ ۹۷۳ ۱٫۳۷٤ ۱٦۲٫۸۱۰ ۲٤٫٦۰۷ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٤٫۹۲۲ ۱٫۹٤۱ ۲٫۲۲٥ ۷٥٦ - - عموالت إعادة التأمين 
 ۱٫٤۱۹ ٦٤ ۱ ۱ ۱٫۳٥۳ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ۲۰۱٫۹٤۱ ۷٫۸٤۱ ۳٫۱۹۹ ۲٫۱۳۱ ۱٦٤٫۱٦۳ ۲٤٫٦۰۷  مجموع اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ۱۰۰٫٥۳٥ ۲٫۸۹٤ ۱٫٤۱۹ ٤٫۹۳٤ ۷۷٫٥۸۸ ۱۳٫۷۰۰  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ٦٫۸۰٦ - - - ٥٫٤۹۰ ۱٫۳۱٦ المطالباتالمصاريف المتكبدة عن 
 )٦٫۲٤٥( )٤۱۳( )۷٦۳( )٤٫۸۲۳( )۲٤۲( )٤( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ۱۰۱٫۰۹٦ ۲٫٤۸۱ ٦٥٦ ۱۱۱ ۸۲٫۸۳٦ ۱٥٫۰۱۲ المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 ٥٫۷۷٥ ٤٫٥۹٥ )۷۳۸( ۲۰۷ ۱٫٥٦۳ ۱٤۸ التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 - - - - - - عنها، صافي 

 ۱۰٦٫۸۷۱ ۷٫۰۷٦ )۸۲( ۳۱۸ ۸٤٫۳۹۹ ۱٥٫۱٦۰ المتكبدة والمنافع األخرى صافي المطالبات
 - - - - - - احتياطي أقساط تأمين إضافية

 - - - - - - احتياطات فنية أخرى 
 ۱۸٫۹۲٤ ۱٫٥۹٥ ۹۸٦ ۹۳۹ ۱۲٫٥۰٦ ۲٫۸۹۸ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ٦۰٤ ۸ - - ٥۹٦ - مصاريف اكتتاب أخرى
 ۱۲٦٫۳۹۹ ۸٫٦۷۹ ۹۰٤ ۱٫۲٥۷ ۹۷٫٥۰۱ ۱۸٫۰٥۸ مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ۷٥٫٥٤۲ )۸۳۸( ۲٫۲۹٥ ۸۷٤ ٦٦٫٦٦۲ ٦٫٥٤۹ صافي دخل االكتتاب
       تشغيلية أخرىيرادات إ(مصاريف) /  

صص ديون مشكوك في تحصيلها   )۱٫٤۷٦(      مخ
 )۲۳٫۲٥۸(      مصاريف عمومية وإدارية 

 ۳٫۸۷۷      إيرادات عمولة من ودائع بنكية
 )٤٫۷٦٤(     من استثمارات، صافي ةتوزيعات أرباح وخسائر محقق

 )۲٥٫٦۲۱(      مجموع مصاريف تشغيلية أخرى
 ٤۹٫۹۲۱      الدخل للفترةصافي 

 )٥٫٥۳۸(      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين
 ٤٤٫۳۸۳      إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۱۹ - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰
    
ية في  التسعةلفترة    م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشهر المنته

 )مراجعة(غير ال قائمة الدخل
 

 تأمين طبي 
تأمين 

 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي تأمين ممتلكات  مركبات
   

       إيرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ۸۰٫۹٤۸ مباشر -
- 

٤٤٦٫۰٦۹ 
- 

۱۳٦٫۳۳۰ 
۳٥۲ 

٤٦٫۸۳۲ 
)۲٥( 

۱۰٥٫۰۳۸ 
- 

۸۱٥٫۲۱۷ 
 التأمين  اعادة - ۳۲۷

 ۸۰٫۹٤۸ ٤٤٦٫۰٦۹ ۱۳٦٫٦۸۲ ٤٦٫۸۰۷ ۱۰٥٫۰۳۸ ۸۱٥٫٥٤٤ 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 )٦٫۱۲۸( - )۳٫۳۹۱( )۲٫۷۳۷( - - محلية  -
 )۲٥۲٫۲۷٥( )۷۹٫۰۳۹( )٤۱٫۹٥۲( )۱۳۱٫۱۱۱( )۱۷۳( - أجنبية  -
 - )۱۷۳( )۱۳۳٫۸٤۸( )٤٥٫۳٤۳( )۷۹٫۰۳۹( )۲٥۸٫٤۰۳( 

 )۷٫۱٤٥( )٦٦۹( )٤۳۹( )٤۳۹( )۳٫۷۹۸( )۱٫۸۰۰( مصاريف فائض الخسارة 
 ٥٤۹٫۹۹٦ ۲٥٫۳۳۰ ۱٫۰۲٥ ۲٫۳۹٥ ٤٤۲٫۰۹۸ ۷۹٫۱٤۸ صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 ٥٥٫۰۹۲ )۷٫٦۰٤( ۱٫۰۳۹ )۲۸۰( ٥۷٫۹٥۷ ۳٫۹۸۰ صافي

 ٦۰٥٫۰۸۸ ۱۷٫۷۲٦ ۲٫۰٦٤ ۲٫۱۱٥ ٥۰۰٫۰٥٥ ۸۳٫۱۲۸ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۱٦٫۱۰۰ ٥٫۹٤۸ ٤٫٥٥۳ ٥٫٥۹٤ ٥ - عموالت إعادة التأمين 
 ۳٫۳۹۳ ٤۷ ٤ ۷ ۳٫۳۳٥ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ٦۲٤٫٥۸۱ ۲۳٫۷۲۱ ٦٫٦۲۱ ۷٫۷۱٦ ٥۰۳٫۳۹٥ ۸۳٫۱۲۸  مجموع اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ۳٦۲٫۱۳۹ ۱۲٫۸۳٥ ۹٫۰٤۳ ٤٫۲۸۳ ۲۸۳٫۰۷٥ ٥۲٫۹۰۳  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۲٦٫٦۲٥ - - - ۲۲٫٥۲۷ ٤٫۰۹۸ عن المطالبات المصاريف المتكبدة
 )۱٦٫۰۷٥( )۲٫٤٤۰( )۷٫۳۳۷( )۲٫۸۹٦( )۸٤٥( )۲٫٥٥۷( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ۳۷۲٫٦۸۹ ۱۰٫۳۹٥ ۱٫۷۰٦ ۱٫۳۸۷ ۳۰٤٫۷٥۷ ٥٤٫٤٤٤ المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 )٥٫۹۸۰( ۲۰۲ ۱۲٥ )۱٫۰٦۲( )۲۱٫٤۰٥( ۱٦٫۱٦۰ التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 ٤٫۹۸۳ )٥۸( )۲۹( )۱۳۹( ۲٫٦٥۳ ۲٫٥٥٦ عنها، صافي 

 ۳۷۱٫٦۹۲ ۱۰٫٥۳۹ ۱٫۸۰۲ ۱۸٦ ۲۸٦٫۰۰٥ ۷۳٫۱٦۰ المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 
 ۱٫۸٤٤ )٦۹۳( ۱٫٥۰۸ )۳٥٥( - ۱٫۳۸٤ احتياطي أقساط تأمين إضافية

 ۱٥٥ ۳۸ ۳ - )۹٦( ۲۱۰ احتياطات فنية أخرى 
 ٥٤٫۸۳۱ ٥٫۰٥٥ ۱٫۸۳٦ ۳٫۱۰٥ ۳٦٫٥۱۸ ۸٫۳۱۷ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ۷٫۲٦۱ ٤۰ - - ۷٫۲۲۱ - مصاريف اكتتاب أخرى
 ٤۳٥٫۷۸۳ ۱٤٫۹۷۹ ٥٫۱٤۹ ۲٫۹۳٦ ۳۲۹٫٦٤۸ ۸۳٫۰۷۱ مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ۱۸۸٫۷۹۸ ۸٫۷٤۲ ۱٫٤۷۲ ٤٫۷۸۰ ۱۷۳٫۷٤۷ ٥۷ االكتتابصافي دخل 
       تشغيلية أخرىإيرادات (مصاريف) / 

 )۹۱٫۸۸٥(      مصاريف عمومية وإدارية 
صص ديون مشكوك في تحصيلها   )٦٫۱۹٦(      مخ

 ۱٤٫۰٦۳      إيرادات عمولة من ودائع بنكية
 ۱٫۰۹٦     من استثمارات، صافي ةتوزيعات أرباح وخسائر محقق

 )۸۲٫۹۲۲(      مصاريف تشغيلية أخرىمجموع 
 ۱۰٥٫۸۷٦      الدخل للفترةصافي 

 )۱۰٫۲٤٤(      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين
 ۹٥٫٦۳۲      إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالالغ يعجم)

- ۲۰ - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقارير القطاعية (تتمة) -۱۰
    
ية في لفترة التسعة    م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰أشهر المنته

 )مراجعة(غير ال قائمة الدخل
 

 تأمين مركبات تأمين طبي 
تأمين 

 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي ممتلكات 
   

       إيرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ٦۹٫۸٥۰ مباشر -
- 

٤۹٥٫٥٦٦ 
- 

۸٥٫۹٥۷ 
۳۷۸ 

٦٤٫٤۲۲ 
- 

۸٥٫٥۹٥ 
- 

۸۰۱٫۳۹۰ 
 التأمين  اعادة - ۳۷۸

 ٦۹٫۸٥۰ ٤۹٥٫٥٦٦ ۸٦٫۳۳٦٤٫٤ ٥۲۲ ۸٥٫٥۹٥ ۸۰۱٫۷٦۸ 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 )٥٫۳۱۸( - )۲٫۳۷۷( )۲٫۹٤۱( - - محلية  -
 )۱۹٥٫٦۰۷( )٥۷٫۲۳٤( )٥۹٫۲۹٦( )۷۹٫۰۷۷( - - أجنبية  -
 - - )۸۲٫۰۱۸( )٦۱٫٦۷۳( )٥۷٫۲۳٤( )۲۰۰٫۹۲٥( 

 )٦٫۳۱٥( )۷۲٥( )٤۷۰( )٤۷۰( )۳٫٥٦۳( )۱٫۰۸۷( مصاريف فائض الخسارة 
 ٥۹٤٫٥۲۸ ۲۷٫٦۳٦ ۲٫۲۷۹ ۳٫۸٤۷ ٤۹۲٫۰۰۳ ٦۸٫۷٦۳ صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 )۸٫۰۷۳( )۸٫۱٦۲( ۱۷٥ )۱٫۰۱٤( )۱٦٫۸۷٦( ۱۷٫۸۰٤ صافي

 ٥۸٦٫٤٥٥ ۱۹٫٤۷٤ ۲٫٤٥٤ ۲٫۸۳۳ ٤۷٥٫۱۲۷ ۸٦٫٥٦۷ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۱۲٫۲۱۱ ۳٫٦٤۰ ٤٫٤۳٥ ٤٫۱۳٦ - - عموالت إعادة التأمين 
 ٤٫۳۹٥ ۱٦۷ ٥ ۷ ٤٫۲۱٦ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ٦۰۳٫۰٦۱ ۲۳٫۲۸۱ ٦٫۸۹٤ ٦٫۹۷٦ ٤۷۹٫۳٤۳ ۸٦٫٥٦۷  مجموع اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ۳٥۱٫۰۸٤ ۱٤٫٤٥۲ ٦٫۹۱۲ ۲۰٫۰۲۳ ۲٥٤٫۷۷۷ ٥٤٫۹۲۰  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۲٤٫۰۷۳ - - - ۱۹٫٤۱۲ ٤٫٦٦۱ المصاريف المتكبدة عن المطالبات
 )۲٥٫۹۷٦( )۲٫۷۱۷( )٥٫۷٦٤( )۱٦٫۷٥۲( )۷۳۹( )٤( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ۳٤۹٫۱۸۱ ۱۱٫۷۳٥ ۱٫۱٤۸ ۳٫۲۷۱ ۲۷۳٫٤٥۰ ٥۹٫٥۷۷ المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 )۱٫۱٦۳( ۲٫٥۰٤ )٥٤۰( )۲٫٦۲۰( ۷٫٦٤۳ )۸٫۱٥۰( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 ٤۷۰ ۲٫۲۲۷ ٥۳ )۲۸( ٥٫۳۳۷ )۷٫۱۱۹( عنها، صافي 

 ۳٤۸٫٤۸۸ ۱٦٫٤٦٦ ٦٦۱ ٦۲۳ ۲۸٦٫٤۳۰ ٤٤٫۳۰۸ المتكبدة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
 ٥۷۰ - ٥۷۰ - - - احتياطي أقساط تأمين إضافية

 )۱۹۳( - ٥٤ )۲۰( ۷۲۳ )۹٥۰( احتياطات فنية أخرى 
 ٥٥٫۰۷۷ ۳٫٤۰۹ ۲٫۲۷٤ ۲٫۷٥۰ ۳۸٫۹۱۸ ۷٫۷۲٦ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ۱٫۸۳٤ ۲۲۹ - - ۱٫٦۰٥ - مصاريف اكتتاب أخرى
 ٤۰٥٫۷۷٦ ۲۰٫۱۰٤ ۳٫٥٥۹ ۳٫۳٥۳ ۳۲۷٫٦۷٦ ٥۱٫۰۸٤ مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ۱۹۷٫۲۸٥ ۳٫۱۷۷ ۳٫۳۳٥ ۳٫٦۲۳ ۱٥۱٫٦٦۷ ۳٥٫٤۸۳ صافي دخل االكتتاب
       تشغيلية أخرىإيرادات (مصاريف) / 

صص ديون مشكوك في تحصيلها  )۳٫٤۷٦(      مخ
 )۷۲٫۷۷۱(      مصاريف عمومية وإدارية 

 ۹٫۱٦۸      إيرادات عمولة من ودائع بنكية
 )٤٫۷٦٤(     توزيعات أرباح وخسائر محققة من استثمارات، صافي

 )۷۱٫۸٤۳(      مجموع مصاريف تشغيلية أخرى
 ۱۲٥٫٤٤۲      الدخل للفترةصافي 

 )۱۳٫۲٤۱(      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين
 ۱۱۲٫۲۰۱     إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲۱ - 
 

 
 األرصدة والمعامالت مع االألألاف ذات عالقة  -۱۱

ملوكة والشركات المموظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، وأعضاء مجلس االدارة  المساهمين الرئيسين،في تتمثل الجهات ذات عالقة 
 و التي تؤثر عليها هذه الجهات بشكل جوهري.أالمسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشألركة األخرى والشركات للمساهمين الرئيسين 

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

 

 
 مبلغ المعاملة

 للفترة المنتهية في 
 الرصيد  

 مستحق) كما فيال/ ( مدينال

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۸

 )مراجعة(غير 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۷

 )مراجعة(غير 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۸

 )مراجعة(غير 

 ديسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 )مراجعة(
��طر عليها األطراف  الش������ركات التي تس�����
��طر عليها  المش������تركة ذات عالقة أو تس�����

     بشكل كبير بها بشكل مشترك أو تتأثر
 - - ۳٫٦٤۲ ۲٫۹۲٤ أقساط التأمين المكتتبة 

 - - ۱٫۳٤۱ ۱٫٦۳٥ المطالبات المدفوعة 
صافي    ۲۲۲ ۸۸۰ - - ذمم مدينة / (مستحقة)، 

 ۲۳۳ ۲۱۷ - - مطالبات تحت التسوية
      
يلي         الفترة:موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل  منافعفيما 

 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة(غير )مراجعة(غير  

 ۳٫۱٥۹ ۳٫٥۷۳ الرواتب والبدالت األخرى 
 ٤۲۱ ٥۱۱ مخصص مكا٫٫٫ نهاية ال٫٫مة 

 ٤٫۰۸٤ ۳٫٥۸۰ 
   

 ٤٫٥۰۰ ٤٫٤۲۱ منافع المكلفين بالحوكمة   
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -۱۲
 

 الزكوي الموقف 
م وحصلت على شهادة الزكاة ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱والضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  قدمت الشركة اقراراتها الزكوية 

 .. ۲۰۱۹إبريل  ۳۰من الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنتهي هذه الشهادة بتاريخ 
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
صص للزكاة بنسبة  صص المساهمين أصافي الربح المعدل،  أومن الوعاء الزكوي التقريبي  ٪۲٫٥يتم اثبات مخ يهما أعلى، المتعلق بح

 السعوديين في الشركة.
 من صافي الربح المعدل المتعلق بالمساهمين الغير سعوديين في الشركة. ٪ ۲۰يتم اثبات ضريبة دخل بنسبة 

 
 المساهمين الخاضعين للزكاة وضريبة الدخل  نسب

ي. .ما يلي نسب المساهم  : إلحتساب الزكاة وضريبة الدخل السنةالفترة / ي نهاية ف فيما 
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰   
   ٪ ٪ 

 ۹٤٫۷٥ ۹٤٫۷٥   المساهمين الخاضعين للزكاة  
 ٥٫۲٥ ٥٫۲٥   لضريبة الدخل المساهمين الخاضعين  
 

 رأس المال  -۱۳
ديسمبر  ۳۱مليون ريـال سعودي ( ٤٤۰ قد بلغم ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كما في 

 .ريـال سعودي لكل سهم ۱۰مليون سهم) بقيمة  ٤۰م:۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱مليون سهم ( ٤٤مليون لایر سعودي) يتكون من  ٤۰۰م:۲۰۱۷



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبلایرلایرغ يعجم)

- ۲۲ - 
 

 
 

 رأس المال (تتمة) -۱۳
 ۲۰مليون لایر سعودي، من خالل إصدار  ٤۰۰لایرلایريون لایر سعودي إلى  ۲۰۰الشركة بزيادة رأسمالها من  تم، قام۲۰۱٥في عام 

 ۳۰٫۱ قدرهانتج عن ذلك عالوة إصدار تلایر سعودي للسهم الواحد. وقد  ۱۲بسعر  طرحهامليون سهم إلى المساهمين الحالين والتي تم 
 . بعد خصم تكلفة اإلصدار مليون لایر سعودي

 
هـ، ۱٤۳۹صفر  ۹م الموافق ۲۰۱۷أكتوبر  ۲۹مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  أوصى

خ المنعقدة بتاريالجمعية العمومية غير العادية  والتي تم اعتمادها من قبل ،منحة مليون سهم ٤بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 
م على هذه ۲۰۱۸إبريل  ۱۸بتاريخ الصادر وافقت هيئة سوق المال في قرارها  هـ.۱٤۳۹رمضان  ۱٤افق المو م۲۰۱۸مايو  ۲۹

 . منحةس الماال الن خالل اصدار أسهم أفي ر الزيادة
 

 :على النحو التاليهو الشركة  ة فيمساهمالهيكل إن    
 م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة   
  بآالف الرياالت السعودية ف              الباأل األسهمعدد  

 ۲۳٫۱۰۰  ۲۳٫۱۰۰ ۲٫۳۱۰ شركة التأمين العام الدولية 
 ٤۱٦٫۹۰۰  ٤۱٦٫۹۰۰ ٤۱٫٦۹۰ أخرون
 ٤٤۰٫۰۰۰  ٤٤۰٫۰۰۰ ٤٤٫۰۰۰ إجمالي

     
 
 

 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 
 األسهم المدفوعة األألهم المصرح بها والصادرة   
  بآالف الرياالت السعودية ف              الباألاألسهم عدد  

 ۲۱٫۰۰۰  ۲۱٫۰۰۰ ۲٫۱۰۰ شركة التأمين العام الدولية 
 ۳۷۹٫۰۰۰  ۳۷۹٫۰۰۰ ۳۷٫۹۰۰ أخرون
 ٤۰۰٫۰۰۰  ٤۰۰٫۰۰۰ ٤۰٫۰۰۰ إجمالي

 
 

 إدارة رأس المال  -۱٤
ف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل  المساهمين.  حقوق دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة يتم تحديد األهدا

 

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

ل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمسابشركة ال تقومهيكل رأس المال أو تعديله،   همين أو ألألألهم المصدرة. تعدي
 

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

 ربحية السهم  -۱٥
 العادية سهماأل لعدد المرجح المتوسط علىمن دخل المساهمين  الفترة ربح صافي بتقسيم والمخفض األساسي السهم ربحية احالسالب يتم

تعديل لربحية السهم األساسي عنه  مما نتجخالل الفترة الحالية  منحةمليون سهم  ٤قامت الشركة بإصدار  .الفترة خالل القائمة
 .۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰في  المنتهيتين والتسعة أشهرلفترتي الثالثة والمخفض 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب..غ يعجم)

- ۲۳ - 
 

 
 إضافيةمعلومات  -۱٦
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 )مراجعةم (۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ )مراجعةم (غير ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   
       الموجودات  

 ۳۰۹٫۹۱۹ ۲۰٫٤۱٤ ۲۸۹٫٥۰٥ ۱٫۱۱۳٫۲٦۰ ٤٦٦٫٦۲٤ ٦٤٦٫٦۳٦ الالال ومال الي حكمه
 ۸۲٤٫۸۳۳ ٤۲٤٫۸۳۳ ٤۰۰٫۰۰۰ - - - ودائع بنكية قصيرة األجل 

 ۱۲۷٫۳٤۱ - ۱۲۷٫۳٤۱ ۲۳۰٫٦۱۹ - ۲۳۰٫٦۱۹ أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي 
 ۱۳۰٫۲٤۷ - ۱۳۰٫۲٤۷ ۱٦۸٫۸۱۷ - ۱٦۸٫۸۱۷ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 ۱۱۰٫٦۰٦ - ۱۱۰٫٦۰٦ ۱۱۲٫۱٤۷ - ۱۱۲٫۱٤۷ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

يدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ  حصة مع
 ٤۲٫۱۰٦ - ٤۲٫۱۰٦ ٤۳٫۷۲۲ - ٤۳٫۷۲۲ عنها 

 ۳۷٫۰۱۸ - ۳۷٫۰۱۸ ۲۸٫۹۸۲ - ۲۸٫۹۸۲ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
 ۹٦٫۷٦۷ ۹٦٫۷٦۷ - ۱٦۸٫۱۳٦ ۱٦۸٫۱۳٦ - إستثمارات

 ۱٥٫۰٦٤ ۱٥٫۰٦٤ - ۱٦٫۷۸۸ ۱٦٫۷۸۸ - مستحق من عمليات التأمين 
 ۲۸٫۳۹۱ - ۲۸٫۳۹۱ ۲٦٫٥٦٥ - ۲٦٫٥٦٥ مصاريف مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى

 ۸٫٦۹۱ - ۸٫٦۹۱ ۹٫۱۳۸ - ۹٫۱۳۸ ممتلكات ومعدات 
 ٥۰٤ - ٥۰٤ ۷۲٤ - ۷۲٤ موجودات غير ملموسة 

 ٤۰٫۰۰۰ ٤۰٫۰۰۰ - ٤٤٫۰۰۰ ٤٤٫۰۰۰ - وديعة نظامية 
 ۳٫۱۷۸ ۳٫۱۷۸ - ۳٫۹٤۸ ۳٫۹٤۸ - عمولة وديعة نظامية مستحقة الدفع

 ٥٫٤۸٦ ۲٫۱٤۲ ۳٫۳٤٤ ۲٫٥۷٥ ۱٫۱۲٦ ۱٫٤٤۹ إيرادات عمولة مستحقة 
 ۱٫۷۸۰٫۱٥۱ ٦۰۲٫۳۹۸ ۱٫۱۷۷٫۷٥۳ ۱٫۹٦۹٫٤۲۱ ۷۰۰٫٦۲۲ ۱٫۲٦۸٫۷۹۹ مجموع الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲٤ - 
 

 
 ـ معلومات إضافية (تتمة) ۱٦
 

 (تتمة)قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  
 )مراجعةم (۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ )مراجعةم (غير ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   
       المطلوبات

 ۱۳٫۷٦۰ - ۱۳٫۷٦۰ ۱۸٫٦۱٦ - ۱۸٫٦۱٦ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين
 ۷٤٫۲٤۸ ۲٫۱٤۱ ۷۲٫۱۰۷ ۱۱۲٫۷۲۸ ٤٫٤۲٦ ۱۰۸٫۳۰۲ مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف 

 ٦۱٫۷۹۱ - ٦۱٫۷۹۱ ۱۳٥٫۷۳۳ - ۱۳٥٫۷۳۳ ذمم معيدي التأمين الدائنة
 ٥۳۸٫٤۹۳ - ٥۳۸٫٤۹۳ ٥۲۱٫۹۷۱ - ٥۲۱٫۹۷۱ اقساط تأمين غير مكتسبة

 ۹٫۸٤۲ - ۹٫۸٤۲ ۱۳٫٥۳۲ - ۱۳٫٥۳۲ عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
 ۱٦۰٫٦۱۹ - ۱٦۰٫٦۱۹ ۱٥٦٫۱۸۰ - ۱٥٦٫۱۸۰ مطالبات تحت التسوية

 ۲٥٥٫۹۰٤ - ۲٥٥٫۹۰٤ ۲٦۲٫٥۰۳ - ۲٦۲٫٥۰۳ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ۳٫۱۹۷ - ۳٫۱۹۷ ٥٫۰٤۱ - ٥٫۰٤۱  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 ٥٫۳۱٦ - ٥٫۳۱٦ ٥٫٤۷۱ - ٥٫٤۷۱ إحتياطيات فنية أخرى
 ۱۲٫۷۷۹ - ۱۲٫۷۷۹ ۱٤٫٤٤٤ - ۱٤٫٤٤٤ تعويض نهاية الخدمة

 ۲٥٫۷۱٥ ۲٥٫۷۱٥ - ۲٥٫٦۰۳ ۲٥٫٦۰۳ - زكاة وضريبة الدخل ال
 ۳٫۱۷۸ ۳٫۱۷۸ - ۳٫۹٤۸ ۳٫۹٤۸ - عائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى ساما

 ۱٥٫۰٦٤ - ۱٥٫۰٦٤ ۱٦٫۷۸۸ - ۱٦٫۷۸۸ مستحق إلى عمليات المساهمين 
 ۱٫۱۷۹٫۹۰٦ ۳۱٫۰۳٤ ۱٫۱٤۸٫۸۷۲ ۱٫۲۹۲٫٥٥۸ ۳۳٫۹۷۷ ۱٫۲٥۸٫٥۸۱  مطلوباتال مجموع

       
       التأمين عمليات فائض

 ۳۱٫۰٥٥ - ۳۱٫۰٥٥ ۱۲٫۳۹۲ - ۱۲٫۳۹۲ عمليات التأمينالمتراكم من فائض ال
صص  الخسائر اإلكتوارية المتراكمة عن مخ

 )۲٫۱۷٤( - )۲٫۱۷٤( )۲٫۱۷٤( - )۲٫۱۷٤( تعويض نهاية الخدمة                                                                                   
 ۲۸٫۸۸۱ - ۲۸٫۸۸۱ ۱۰٫۲۱۸ - ۱۰٫۲۱۸ مجموع فائض عمليات التأمين

 ۱٫۲۰۸٫۷۸۷ ۳۱٫۰۳٤ ۱٫۱۷۷٫۷٥۳ ۱٫۳۰۲٫۷۷٦ ۳۳٫۹۷۷ ۱٫۲٦۸٫۷۹۹ التأمينفائض عمليات  متضمنةمجموع المطلوبات 
       

       حقوق المساهمين 
 ٤۰۰٫۰۰۰ ٤۰۰٫۰۰۰ - ٤٤۰٫۰۰۰ ٤٤۰٫۰۰۰ - رأس المال

 ۳۰٫۱۰۸ ۳۰٫۱۰۸ - ۳۰٫۱۰۸ ۳۰٫۱۰۸ - عالوة إصدار
 ۳۱٫۷۲۲ ۳۱٫۷۲۲ - ۳۱٫۷۲۲ ۳۱٫۷۲۲ - إحتياطي نظامي

 ۱۲٦٫۸۸۸ ۱۲٦٫۸۸۸ - ۱۷۰٫٦۰۷ ۱۷۰٫٦۰۷ - هأرباح مبقا
 )۱۷٫۳٥٤( )۱۷٫۳٥٤( - )٥٫۷۹۲( )٥٫۷۹۲( - خسائر احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات 

 ٥۷۱٫۳٦٤ ٥۷۱٫۳٦٤ - ٦٦٦٫٦٤٥ ٦٦٦٫٦٤٥ - مجموع حقوق المساهمين
 ۱٫۷۸۰٫۱٥۱ ٦۰۲٫۳۹۸ ۱٫۱۷۷٫۷٥۳ ۱٫۹٦۹٫٤۲۱ ۷۰۰٫٦۲۲ ۱٫۲٦۸٫۷۹۹ مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲٥ - 
 

 
 (تتمة)  إضافية  معلومات -۱٦

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل األولية الموجزة
  
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين )مراجعة(غير 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
        االيرادات

       اجمالي اقساط التأمين المكتتبة 
 ۲٥٦٫۹٤٤ مباشر -

- 
- 
- 

۲٥٦٫۹٤٤ 
- 

۲۸٤٫۳۷۰ 
- 

- 
- 

۲۸٤٫۳۷۰ 
 التأمين  اعادة - -

 ۲٥٦٫۹٤٤ - ۲٥٦٫۹٤٤ ۲۸٤٫۳۷۰ - ۲۸٤٫۳۷۰ 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 محلية  -
 أجنبية  -

)۱٫۲٦٥( 
)۸۷٫٤٦۱( 

- 
- 

)۱٫۲٦٥( 
)۸۷٫٤٦۱( 

)۱۹۰( 
)۱۰۸٫۲٦۱( 

- 
- 

)۱۹۰( 
)۱۰۸٫۲٦۱( 

 )۸۸٫۷۲٦( - )۸۸٫۷۲٦( )۱۰۸٫٤٥۱( - )۱۰۸٫٤٥۱( 
 )۱٫۷٦۸( - )۱٫۷٦۸( )۱٫۹۸٤( - )۱٫۹۸٤( مصاريف فائض الخسارة

 ۱۷٤٫۱٥۱ - ۱۷٤٫۱٥۱ ۱٦٦٫۲۳٤ - ۱٦٦٫۲۳٤ قساط التأمين المكتتبةأصافي 
 ۲۱٫٤٤۹ - ۲۱٫٤٤۹ ۳۰٫٤٥۸ - ۳۰٫٤٥۸  التأمين غير المكتسبة، صافي أقساطالتغيرات في 

 ۱۹٥٫٦۰۰ - ۱۹٥٫٦۰۰ ۱۹٦٫٦۹۲ - ۱۹٦٫٦۹۲ التأمين المكتسبة أقساطصافي 
 ٤٫۹۲۲ - ٤٫۹۲۲ ٥٫۷۰۳ - ٥٫۷۰۳ عمولة إعادة التأمين 

 ۱٫٤۱۹ - ۱٫٤۱۹ ٥٤۳ - ٥٤۳  ايرادات إكتتاب أخرى
 ۲۰۱٫۹٤۱ - ۲۰۱٫۹٤۱ ۲۰۲٫۹۳۸ - ۲۰۲٫۹۳۸ مجموع االيرادات

       
       التكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 ۱۰۰٫٥۳٥ - ۱۰۰٫٥۳٥ ۱۲٦٫٦۳۳ - ۱۲٦٫٦۳۳ اجمالي المطالبات المدفوعة
 ٦٫۸۰٦ - ٦٫۸۰٦ ۸٫۲۹۰ - ۸٫۲۹۰ المصاريف المتكبدة عن المطالبات 

 )٦٫۲٤٥( - )٦٫۲٤٥( )۸٫٤۲۹( - )۸٫٤۲۹( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 ۱۰۱٫۰۹٦ - ۱۰۱٫۰۹٦ ۱۲٦٫٤۹٤ - ۱۲٦٫٤۹٤ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 ٥٫۷۷٥ - ٥٫۷۷٥ )۱۸٫٤٥۰( - )۱۸٫٤٥۰( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 

 - - - ۱٦٫۰۹٤ - ۱٦٫۰۹٤ صافي

 ۱۰٦٫۸۷۱ - ۱۰٦٫۸۷۱ ۱۲٤٫۱۳۸ - ۱۲٤٫۱۳۸ المنافع األخرى المتكبدة وصافي المطالبات 
 - - - - - - تأمين إضافية  أقساطإحتياطي 

 - - - - - - إحتياطيات فنية أخرى 

 ۱۸٫۹۲٤ - ۱۸٫۹۲٤ ۱۷٫۹۳۱ - ۱۷٫۹۳۱ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 

 ٦۰٤ - ٦۰٤ ۲٫۰۰۹ - ۲٫۰۰۹ مصاريف اكتتاب أخرى 

 ۱۲٦٫۳۹۹ - ۱۲٦٫۳۹۹ ۱٤٤٫۰۷۸ - ۱٤٤٫۰۷۸ مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
       

 ۷٥٫٥٤۲ - ۷٥٫٥٤۲ ٥۸٫۸٦۰ - ٥۸٫۸٦۰ صافي دخل االكتتاب 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲٦ - 
 

 
 (تتمة)   إضافية معلومات -۱٦

  (تتمة)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة 
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين )مراجعة(غير 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع

 
 المجموع

  
       تشغيلية أخرى ايرادات(مصاريف) / 

صص   )۱٫٤۷٦( - )۱٫٤۷٦( - - - مشكوك في تحصيلها مدينة  ذمممخ
 )۲۳٫۲٥۸( )۱٫۸۰۰( )۲۱٫٤٥۸( )۳۹٫۹٦۸( )۱٫۷۹۳( )۳۸٫۱۷٥( مصاريف عمومية وإداري٫ 

 ۳٫۸۷۷ ۱٫۱۰۸ ۲٫۷٦۹ ٥٫٤۹٤ ۳٫۱۱۷ ۲٫۳۷۷ إيرادات عمولة من ودائع بنكية
توزيعات أرباح وخسائر محققة من استثمارات، 

 )٤٫۷٦٤( )٤٫۷٦٤( - ٤۹۰ ٤۹۰ - صافي

 )۲٥٫٦۲۱( )٥٫٤٥٦( )۲۰٫۱٦٥( )۳۳٫۹۸٤( ۱٫۸۱٤ )۳٥٫۷۹۸( تشغيلية أخرىايرادات مجمومص) عاريف) / 

 ٤۹٫۹۲۱ )٥٫٤٥٦( ٥٥٫۳۷۷ ۲٤٫۸۷٦ ۱٫۸۱٤ ۲۳٫۰٦۲ دخل / (خسارة) الفترةصافي 
 

 - ٤۹٫۸۳۹ )٤۹٫۸۳۹( - ۲۰٫۷٥٦ )۲۰٫۷٥٦( الفائض المحول إلى المساهمين
صافي نتائج عمليات التأمين بعد تحويل الفائض 

 ٤۹٫۹۲۱ ٤٤٫۳۸۳ ٥٫٥۳۸ ۲٤٫۸۷٦ ۲۲٫٥۷۰ ۲٫۳۰٦ إلى المساهمين
 :ربحية السمه (باللایر السعودي للسهم الواحد)

  ۱٫۰۱   ۰٫٥۱  معدلة) ۲۰۱۷( ربحية السهم األساسي والمخفض
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲۷ - 
 

 
 (تتمة)   إضافيةمعلومات  -۱٦

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
  
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين )مراجعة(غير 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
   

 ٤۹٫۹۲۱ ٤٤٫۳۸۳ ٥٫٥۳۸ ۲٤٫۸۷٦ ۲۲٫٥۷۰ ۲٫۳۰٦ إجمالي الدخل للفترة  
       

       الدخل الشامل األخر 
ا تصنيفهأو قد يتم البنود التي يمكن 

الحقاً إلى قائمة الدخل األولية 
       الموجزة:

       استثمارات متاحة للبيع  -
 ۱٫۰٥۹ ۱٫۰٥۹ - )۲٫۳۸٤( )۲٫۳۸٤( - صافي التغير في القيمة العادلة -

 ٥۰٫۹۸۰ ٤٥٫٤٤۲ ٥٫٥۳۸ ۲۲٫٤۹۲ ۲۰٫۱۸٦ ۲٫۳۰٦ إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲۸ - 
 

 
 معلومات إضافية (تتمة)   -۱٦

 
  أشهر المنتهية في التسعةلفترة  قائمة الدخل األولية الموجزة

  
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

عمليات  )مراجعة(غير 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
   

        االيرادات
       التأمين المكتتبة  أقساطاجمالي 

 ۸۱٥٫۲۱۷ مباشر -
۳۲۷ 

- 
- 

۸۱٥٫۲۱۷ 
۳۲۷ 

۸۰۱٫۳۹۰ 
۳۷۸ 

- 
- 

۸۰۱٫۳۹۰ 
 التأمين  اعادة - ۳۷۸

 ٥۱٥٫٥٤٤ - ۸۱٥٫٥٤٤ ۸۰۱٫۷٦۸ - ۸۰۱٫۷٦۸ 
       إعادة التأمين المسندة أقساط

 محلية  -
 أجنبية  -

)٦٫۱۲۸( 
)۲٥۲٫۲۷٥
( 

- 
- 

)٦٫۱۲۸( 
)۲٥۲٫۲۷٥( 

)٥٫۳۱۸( 
)۱۹٥٫٦۰۷( 

- 
- 

)٥٫۳۱۸( 
)۱۹٥٫٦۰۷( 

 )۲٥۸٫٤۰۳
( 

- )۲٥۸٫٤۰۳( )۲۰۰٫۹۲٥( - )۲۰۰٫۹۲٥( 

 )٦٫۳۱٥( - )٦٫۳۱٥( )۷٫۱٤٥( - )۷٫۱٤٥( مصاريف فائض الخسارة
 ٥۹٤٫٥۲۸ - ٥۹٤٫٥۲۸ ٥٤۹٫۹۹٦ - ٥٤۹٫۹۹٦ التأمين المكتتبة أقساطصافي 

 )۸٫۰۷۳( - )۸٫۰۷۳( ٥٥٫۰۹۲ - ٥٥٫۰۹۲  التأمين غير المكتسبة، صافي أقساطالتغيرات في 
 ٥۸٦٫٤٥٥ - ٥۸٦٫٤٥٥ ٦۰٥٫۰۸۸ - ٦۰٥٫۰۸۸ التأمين المكتسبة أقساطصافي 

 ۱۲٫۲۱۱ - ۱۲٫۲۱۱ ۱٦٫۱۰۰ - ۱٦٫۱۰۰ عمولة إعادة التأمين 
 ٤٫۳۹٥ - ٤٫۳۹٥ ۳٫۳۹۳ - ۳٫۳۹۳  ايرادات إكتتاب أخرى

 ٦۰۳٫۰٦۱ - ٦۰۳٫۰٦۱ ٦۲٤٫٥۸۱ - ٦۲٤٫٥۸۱ مجموع االيرادات
       

       التكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 ۳٥۱٫۰۸٤ - ۳٥۱٫۰۸٤ ۳٦۲٫۱۳۹ - ۳٦۲٫۱۳۹ اجمالي المطالبات المدفوعة

 ۲٤٫۰۷۳ - ۲٤٫۰۷۳ ۲٦٫٦۲٥ - ۲٦٫٦۲٥ المصاريف المتكبدة عن المطالبات 
 )۲٥٫۹۷٦( - )۲٥٫۹۷٦( )۱٦٫۰۷٥( - )۱٦٫۰۷٥( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 ۳٤۹٫۱۸۱ - ۳٤۹٫۱۸۱ ۳۷۲٫٦۸۹ - ۳۷۲٫٦۸۹ صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 )۱٫۱٦۳( - )۱٫۱٦۳( )٥٫۹۸۰( - )٥٫۹۸۰( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 

 ٤۷۰ - ٤۷۰ ٤٫۹۸۳ - ٤٫۹۸۳ صافي

 ۳٤۸٫٤۸۸ - ۳٤۸٫٤۸۸ ۳۷۱٫٦۹۲ - ۳۷۱٫٦۹۲ والمنافع األخرى المتكبدة  صافي المطالبات
 ٥۷۰ - ٥۷۰ ۱٫۸٤٤ - ۱٫۸٤٤ تأمين إضافية  أقساطإحتياطي 

 )۱۹۳( - )۱۹۳( ۱٥٥ - ۱٥٥ إحتياطيات فنية أخرى 

 ٥٥٫۰۷۷ - ٥٥٫۰۷۷ ٥٤٫۸۳۱ - ٥٤٫۸۳۱ تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 

 ۱٫۸۳٤ - ۱٫۸۳٤ ۷٫۲٦۱ - ۷٫۲٦۱ مصاريف اكتتاب أخرى 

 ٤۰٥٫۷۷٦ - ٤۰٥٫۷۷٦ ٤۳٥٫۷۸۳ - ٤۳٥٫۷۸۳ مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
       

 ۱۹۷٫۲۸٥ - ۱۹۷٫۲۸٥ ۱۸۸٫۷۹۸ - ۱۸۸٫۷۹۸ صافي دخل االكتتاب 



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۲۹ - 
 

 
 معلومات إضافية (تتمة)   -۱٦

  (تتمة)أشهر المنتهية في  التسعةلفترة قائمة الدخل األولية الموجزة 
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 عمليات التأمين )مراجعة(غير 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع

 
 المجموع

  
   

       تشغيلية أخرى ايرادات(مصاريف) / 
صص   )۳٫٤۷٦( - )۳٫٤۷٦( )٦٫۱۹٦( - )٦٫۱۹٦( مشكوك في تحصيلها  مدينةذمم مخ

 )۷۲٫۷۷۱( )٥٫٤۰۰( )٦۷٫۳۷۱( )۹۱٫۸۸٥( )٥٫۳٤۰( )۸٦٫٥٤٥( مصاريف عمومية وإدارية 
 ۹٫۱٦۸ ۳٫۱۹٤ ٥٫۹۷٤ ۱٤٫۰٦۳ ۷٫٦۷۹ ٦٫۳۸٤ إيرادات عمولة من ودائع بنكية

محققة من  وأرباح / (خسائر)توزيعات أرباح 
 )٤٫۷٦٤( )٤٫۷٦٤( - ۱٫۰۹٦ ۱٫۰۹٦ -  صافي، إٍستثمارات

 )۷۱٫۸٤۳( )٦٫۹۷۰( )٦٤٫۸۷۳( )۸۲٫۹۲۲( ۳٫٤۳٥ )۸٦٫۳٥۷( تشغيلية أخرى ايراداتمجمومص) عاريف) / 

 ۱۲٥٫٤٤۲ )٦٫۹۷۰( ۱۳۲٫٤۱۲ ۱۰٥٫۸۷٦ ۳٫٤۳٥ ۱۰۲٫٤٤۱  دخل / (خسارة) الفترةصافي 
 

 - ۱۱۹٫۱۷۱ )۱۱۹٫۱۷۱( - ۹۲٫۱۹۷ )۹۲٫۱۹۷( الفائض المحول إلى المساهمين
صافي نتائج عمليات التأمين بعد تحويل الفائض 

 ۱۲٥٫٤٤۲ ۱۱۲٫۲۰۱ ۱۳٫۲٤۱ ۱۰٥٫۸۷٦ ۹٥٫٦۳۲ ۱۰٫۲٤٤ إلى المساهمين
 

 ربحية السمه (باللایر السعودي للسهم الواحد)
  ۲٫٥٥   ۲٫۱۷  معدلة) ۲۰۱۷( ربحية السهم األساسي والمخفض

 
      



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۳۰ - 
 

 
 معلومات إضافية (تتمة)   -۱٦

  أشهر المنتهية في التسعةلفترة  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
  
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 

 )مراجعة(غير 
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
   

 ۱۲٥٫٤٤۲ ۱۱۲٫۲۰۱ ۱۳٫۲٤۱ ۱۰٥٫۸۷٦ ۹٥٫٦۳۲ ۱۰٫۲٤٤ إجمالي الدخل للفترة  
       

       الدخل الشامل األخر 
ا تصنيفهأو قد يتم البنود التي يمكن 

الحقاً إلى قائمة الدخل األولية 
       الموجزة:

       استثمارات متاحة للبيع  -
 ۳٫۰۱٥ ۳٫۰۱٥ - ۱۱٫٥٦۲ ۱۱٫٥٦۲ - صافي التغير في القيمة العادلة -

 ۱۲۸٫٤٥۷ ۱۱٥٫۲۱٦ ۱۳٫۲٤۱ ۱۱۷٫٤۳۸ ۱۰۷٫۱۹٤ ۱۰٫۲٤٤ إجمالي الدخل الشامل للفترة



 للتأمين التعاوني والءشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 

   ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في  تينالمنتهي والتسعة أشهرالثالثة  تيلفتر
 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المب٫٫غ يعجم)

- ۳۱ - 
 

 
 (تتمة)   إضافيةمعلومات  -۱٦

     أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 

 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
خل الفترة   ۱۲٥٫٤٤۲ ۱۱۲٫۲۰۱ ۱۳٫۲٤۱ ۱۰٥٫۸۷٦ ۹٥٫٦۳۲ ۱۰٫۲٤٤ صافي د

       

       تعديالت للبنود الغير نقدية:
 ۲٫۲٦۱ - ۲٫۲٦۱ ۲٫٥۲٥ - ۲٫٥۲٥ ممتلكات ومعداتاستهالك 

 ۲٤٦ - ۲٤٦ ٦۱۰ - ٦۱۰ إطفاء الموجودات غير الملموسة 
صص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  ۳٫٤۷٦ - ۳٫٤۷٦ ٦٫۱۹٦ - ٦٫۱۹٦ مخ

 ٤٫۷٦٤ ٤٫۷٦٤ - )۱٫۰۹٦( )۱٫۰۹٦( -  ، صافيمحققة من اإلستثمارات (أرباح)خسائرتوزيعات أرباح و
 )۹٫۱٦۸( )۳٫۱۹٤( )٥٫۹۷٤( )۱٤٫۰٦۳( )۷٫٦۷۹( )٦٫۳۸٤(  إيرادات عمولة 

صص نهاية الخدمة  ٦٫۱۸۰ - ٦٫۱۸۰ ۲٫۱٦۸ - ۲٫۱٦۸ مخ
 

ت في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:        التغيرا

 )۳۱٫۱۱۲( - )۳۱٫۱۱۲( )۱۱۷٫۰۰٤( - )۱۱۷٫۰۰٤( مدينة تأمين مين وذمم معيدي أت أقساط
 )۱۱٫۰۷٦( - )۱۱٫۰۷٦( )۳۸٫٥۷۰( - )۳۸٫٥۷۰( غير المكتسبة  قساطحصة معيدي التأمين من األ

 ۱٦٫۹٤۰ - ۱٦٫۹٤۰ )۱٫٥٤۱( - )۱٫٥٤۱( حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 )۱٦٫۳٦۰( - )۱٦٫۳٦۰( )۱٫٦۱٦( - )۱٫٦۱٦( حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 )۱٫۳۷٤( - )۱٫۳۷٤( ۸٫۰۳٦ - ۸٫۰۳٦ تكاليف اكتتاب مؤجلة 
 - )٤٦٫٦۰۱( ٤٦٫٦۰۱ - )۱٫۷۲٤( ۱٫۷۲٤ عمليات المساهمين / عمليات التأمين/ إلى مستحق من 

 ۲۰٫۷٦۹ - ۲۰٫۷٦۹ ۱٫۸۲٦ - ۱٫۸۲٦ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 ۱٫۷۸٤ - ۱٫۷۸٤ ٤٫۸٥٦ - ٤٫۸٥٦ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين 

 ۷٫۹٦٥ ٤٫۱۷٥ ۳٫۷۹۰ ۱۷٫۱۰۳ ۲٫۲۸٥ ۱٤٫۸۱۸ خرىأمصاريف مستحقة ومطلوبات 
 ۲۳٫٤٦٦ - ۲۳٫٤٦٦ ۷۳٫۹٤۲ - ۷۳٫۹٤۲ إرصدة معيدي تأمين دائنة 

 ۱۹٫۱٤۸ - ۱۹٫۱٤۸ )۱٦٫٥۲۲( - )۱٦٫٥۲۲( تأمين غير مكتسبة  أقساط
 ۲٫۹۸۲ - ۲٫۹۸۲ ۳٫٦۹۰ - ۳٫٦۹۰ عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 

 )۳۸٫٦٦۸( - )۳۸٫٦٦۸( )٤٫٤۳۹( - )٤٫٤۳۹( مطالبات تحت التسوية 
 ۱٦٫۸۲۹ - ۱٦٫۸۲۹ ٦٫٥۹۹ - ٦٫٥۹۹ متكبدة غير المبلغ عنها مطالبات 
 ٥۷۰ - ٥۷۰ ۱٫۸٤٤ - ۱٫۸٤٤ تأمين إضافية  أقساطاحتياطي 

 )۱۹۳( - )۱۹۳( ۱٥٥ - ۱٥٥ احتياطيات فنية أخرى
 )٤٦٫۸٤۳( ۸۷٫٤۱۸ ٤۰٫٥۷٥ ۷۳٫٥۲٦ ۷۱٫۳٤٥ ۱٤٤٫۸۷۱ 

 )۱٫۰۷٤( - )۱٫۰۷٤( )٥۰۳( - )٥۰۳( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
 )۱۰٫٤٦٦( )۱۰٫٤٦٦( - )۱۲٫۰۲٥( )۱۲٫۰۲٥( - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 ۱۳۳٫۳۳۱ ٦۰٫۸۷۹ ۷۲٫٤٥۲ ۲۸٫۰٤۷ ۷٥٫۳۹۳ )٤۷٫۳٤٦( الناألأل من األألألألأل التشغيلية(المستخيف مد) / صافي النقد 
       

        األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من 
٫٫ة   )۲٤۸( - )۲٤۸( )۸۳۰( - )۸۳۰( إضافات إلى الموجودات غير الملم

 ۱٤٫٥۹٥ ۱٤٫٥۹٥ - )٦۰٫۰۰۰( )٦۰٫۰۰۰( - استثمارات إلى / (استبعادات) اضافات
 ٥٫۷۸۸ ۲٫۱۹۲ ۳٫٥۹٦ ۱٦٫۹۷٤ ۸٫٦۹٥ ۸٫۲۷۹ إيرادات العموالت المستلمة

 ٦٤۰ ٦٤۰ - ۱٫۲۸۹ ۱٫۲۸۹ - توزيعات أرباح مستلمة 
 )۸۲۲٫۸۲۹( )۳٤۷٫۸۲۹( )٤۷٥٫۰۰۰( ۸۲٤٫۸۳۳ ٤۲٤٫۸۳۳ ٤۰۰٫۰۰۰ ودائع بنكية قصيرة األجل/ (اضافات)  استبعادات

 - - - )٤٫۰۰۰( )٤٫۰۰۰( - الزيادة في الودائع النظامية
 )۲٫۲٤۰( - )۲٫۲٤۰( )۲٫۹۷۲( - )۲٫۹۷۲( إضافات في الممتلكات والمعدات 

 )۸۰٤٫۲۹٤( )۳۳۰٫٤۰۲( )٤۷۳٫۸۹۲( ۷۷٥٫۲۹٤ ۳۷۰٫۸۱۷ ٤۷۷أل٤۰٤ األألألألأل االستثمارية  من(المستخيف مد) / من الناتج صافي النقد 
       

 )٦۷۰٫۹٦۳( )۲٦۹٫٥۲۳( )٤۰۱٫٤٤۰( ۸۰۳٫۳٤۱ ٤٤٦٫۲۱۰ ۳٥۷٫۱۳۱ صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 ۸۸٤٫۳٥٥ ۲۸۹٫۹۳۷ ٥۹٤٫٤۱۸ ۳۰۹٫۹۱۹ ۲۰٫٤۱٤ ۲۸۹٫٥۰٥ النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ۲۱۳٫۳۹۲ ۲۰٫٤۱٤ ۱۹۲٫۹۷۸ ۱٫۱۱۳٫۲٦۰ ٤٦٦٫٦۲٤ ٦٤٦٫٦۳٦ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
 المعامالت غير النقدية 

 التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 
- 

 
۱۱٫٥٦۲ 

 
۱۱٫٥٦۲ 

 
- 

 
۳٫۰۱٥ 

 
۳٫۰۱٥ 

 
 أرقام المقارنة   -۱۷

 المقارنة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.تم إعادة تصنيف بعض أرقام 
 

 الموجزة المعلومات المالية األوليةاعتماد  -۱۸
 م.۲۰۱۸ نوفمبر ۰۱ الموافق هـ۱٤٤۰صفر  ۲۳  بل مجلس اإلدارة بتاريخالموجزة من قِ  المعلومات المالية األوليةتم اعتماد 

 




