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 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
  األولية الموجزة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷ مارس ۳۱في  الثالثة أشهر المنتهية لفترة
 

۱۱ 

 التنظيم واالنشطة الرئيسية  - ۱
ش�ركة مس�اهمة س�عودية مس�جلة ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية بموج�ب الس�جل  –شركة التأمين العربية التعاونية ("الش�ركة") 

). إن العن��وان المس��جل للش��ركة ه��و م۲۰۰۸ين��اير  ۲۷ه��ـ (المواف��ق ۱٤۲۹مح��رم  ۱۸بت��اريخ  ۱۰۱۰۲٤۳۳۰۲التج��اري رق��م 
 ، المملكة العربية السعودية.۱۱۳۲۳، الرياض ۲۸٦٥٥ص.ب 

 
تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملك�ة العربي�ة الس�عودية ويش�مل نش�اطها 

والحماية  واالدخار. تم إدراج الشركة ف�ي س�وق األس�هم الس�عودية (ت�داول)  التأمين الصحيو مالرئيسي جميع فئات التأمين العا
ين�اير  ۱ه�ـ (المواف�ق  ۱٤۳۰محرم  ٤). بدأت الشركة عمليات التأمين في م۲۰۰۸ر يفبرا ٤هـ (الموافق  ۱٤۲۹محرم  ۲٦في 

 ).م۲۰۰۹
 

العادي�ة والت�ي تم�ت م�ن خالله�ا الموافق�ة  تم انعق�اد الجمعي�ة العام�ه غي�ر ۲۰۱۷ابريل  ۱۱هـ الموافق  ۱٤۳۸رجب  ۱٤بتاريخ 
 وهي في طور االنتهاء من االجراءات النظامية. تعديل النظام األساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركاتعلى 

 
 أسس االعداد   - ۲

 أسس القياس
تاح�ة للبي�ع حي�ث ي�تم قياس�ها بالقيم�ة الم�وجزة وفق�اً لمب�دأ التكلف�ة التاريخي�ة بإس�تثناء اإلس�تثمارات الم تع�د الق�وائم المالي�ة األولي�ة

 العادلة.
 

 بيان اإللتزام 
 ۱٤۳۸رج�ب  ۱٤بت�اريخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹اصدرت مؤسسه النقد العرب�ي الس�عودي ( س�ما ) تعم�يم رق�م  ۲۰۱۷خالل عام 

زك�اة ) ("التعميم") وتع�ديالت الحق�ه م�ن خ�الل بع�ض التوض�يحات الخاص�ه بالمعالج�ة المحاس�بية لل ۲۰۱۷ابريل  ۱۱هجري (
والضريبة. إن اثر هذه التعديالت يكون في اثبات الزكاه والضريبه بقائمه حقوق المساهمين األوليه الموجزه بالمقابله بمطلوبات 

 بقائمه المركز المالي األوليه الموجزة.
 

) ۳٤ال�دولي رق�م ( وفق�ا لمعي�ار المحاس�به م۲۰۱۷م�ارس  ۳۱وتطبيقا لالطار اعاله، كما في وعن االشهر الثالث�ه المنتهي�ه ف�ي 
 "التقرير المالي الدولي" وإرشادات ساما للمهالجه المحاسبيه للزكاه والضريبة.

 
). وقد أدى هذا التغير ۳٤، تم إعداد القوائم المالية األوليه الموجزة للشركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (۲۰۱٦وحتى عام 

 ) في القوائم الماليه األولية الموجزة.۳خل (کما هو مبين في اإليضاح في االطار في التغير في عرض الزکاة وضريبة الد
 

إن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة ال تحتوي عل�ى جمي�ع المعلوم�ات واإليض�احات المطلوب�ة ف�ي الق�وائم المالي�ة الس�نوية 
 .م۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في جنباً إلى جنب ويجب أن تقرأ 

 
تعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تظهر كافة التسويات (بم�ا ف�ي ذل�ك التس�ويات اإلعتيادي�ة المك�ررة) الض�رورية 
لكي تظهر بعدل نتائج العمليات عن الفترات األولية المعروضة. إن النت�ائج األولي�ة ال تعتب�ر مؤش�راً دقيق�اً عل�ى النت�ائج الس�نوية 

 شركة.لل
 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - ۳
إن السياسات المحاسبيه المستخدمه في إعداد القوائم الماليه األوليه الموجزه تتفق مع السياسات المتبعه في إع�داد الق�وائم المالي�ه 

ن�ت تق�وم بتحمي�ل الزك�اه وض�ريبه ال�دخل عل�ى م ، باستثناء ان الش�ركه كا۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱السنويه للشركه للسنه المنتهيه في 
قائمه التغيرات في حقوق المساهمين األوليه من خالل قائمه الدخل الشامل للمساهمين األوليه.و كالنتيجه للتعميم، قامت الش�ركه 

ي حق�وق بتغيير العرض الخاص للزكاه وضريبه الدخل وبدأت بتحميل الزك�اه وض�ريبه ال�دخل مباش�ره عل�ى قائم�ه التغي�رات ف�
 ٥۰۰,۰۰۰المساهمين األوليه. وقد قامت الشركه بإحتساب هذا التغيير ب�أثر رجع�ي مم�ا أدى إل�ى زي�اده ال�دخل الش�امل بمق�دار 

م. لم يك�ن للتغيي�ر الم�ذكور اع�اله اي ت�اثير عل�ى مكون�ات حق�وق المس�اهمين ۲۰۱٦مارس  ۳۱لایر سعودي للفتره المنتهيه في 
س�تثناء تطبي��ق المع�ايير الجدي�دة التالي��ة والتع�ديالت األخ�رى عل��ى المع�ايير القائم��ة وبإ س��ابقا. للفت�رات الس�ابقه الت��ي ت�م عرض�ها

للش�ركة للفت�رة الحالي�ة أو غير المراجعة المذكورة أدناه التي لم يكن لها تأثير مالي جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة 
  .ر جوهري في الفترات المستقبليةللفترة السابقة ومن المتوقع أن ال يكون لها تأثي
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 تتمة - األولية الموجزة (غير مراجعة) وائم الماليةحول الق إيضاحات

   ۲۰۱۷ مارس ۳۱في  الثالثة أشهر المنتهية لفترة
 

۱۲ 

 يير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)المعا     - ۳

 المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة 
 

 ۲۰۱٤-۲۰۱۲التحسينات السنوية على معايير التقارير الدولية 
 

التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في  ۲۰۱٤ -۲۰۱۲لألعوام دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية 
 م.۲۰۱٦ يناير ۱أو بعد 

 
 )۱اإلفصاح األولي (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 
عرض البيانات المالية لمعالجة ينظر معوقات مع�دي ممارس�ة أحكامه�ا ف�ي تق�ديم التق�ارير  ۱يعدل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .۲۰۱٦يناير  ۱مالية. وهو فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ال
 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
 

باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى 
للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير (إذا كانت تنطبق على أنشطتها) عندما تصبح سارية تاريخ اصدار القوائم المالية 

المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت 
 وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً من تواريخ مستقبلية.

 

 األدوات المالية ۹عيار التقارير المالية الدولية رقم م
 

(الصادر) المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على الرغم من  ۹يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم 
ينطبق على تصنيف الصادرة مؤخراً و ۳۹ان تاريخ االعتماد يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم 

. كان المعيار في البداية ساري ۳۹وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ۹، إال أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ۲۰۱۳يناير  ۱المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

، قد انتقلت إلى ۲۰۱۱وافصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر  ۹اللزامي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم وتاريخ السريان ا
 .۲۰۱٥يناير  ۱التاريخ االلزامي الفعلي في 

 
األدوات  ۹، أص�در مجل�س مع�ايير المحاس�بة الدولي�ة معي�ار التق�ارير المالي�ة الدولي�ة رق�م ۲۰۱۳ن�وفمبر  ۱۹ومع ذلك، بتاريخ 

) بحي�ث ي�تم التع�ديل عل�ى معي�ار التق�ارير المالي�ة ۹لمالية (محاسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ا

الدولية ليشمل النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية مبدئياً في اجتماعه المنعقد في شهر 

سيكون ساري المفعول بشكل الزامي للس�نوات الت�ي س�تنتهي ف�ي أو بع�د  ۹ار التقارير المالية الدولية رقم أن معي ۲۰۱٤فبراير 

 .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱
 

 )۷اإلفصاح األولي (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

مجلس معايير المحاسبة  من ح االفصابيان التدفقات النقدية كجزء من مبادرة أوسع  ۷وقد تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .۲۰۱۷يناير عام  ۱الدولية لتحسين العرض واإلفصاح في البيانات المالية. وهو فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المعايير الجديدة او المعدلة التالية والمتوقع ان اليكون لها تاثير جوهري على القوائم المالية:
 

 .اإليرادات من العقود مع العمالء – ۱٥المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
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 تتمة - األولية الموجزة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱في المنتهية أشهر  الثالثةلفترة 
 

۱۳ 

 النقدية وشبه النقدية   - ٤

 باللایر السعودي 

 
  ۲۰۱۷ مارس ۳۱

 (غير مراجعة)
  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة )
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
        

 ۱,۱۸۳,۳۱٦  ٥۳,۲٦٤,۳۲۳  ۲٥,۲۹۷,۱٤۰  ۲٤,۷۳۲,۸۹۹ حسابات جارية لدى البنوك
 ۹۳,۹۰٥,٥۷٥  ۱۰,۹۲۳,۸٤۳  -  - ودائع ألجل 

 -  ٤٤,۳۷۷   -  ۸۸٥,۳۳٥ شيكات برسم اإليداع
 -  ۷۱۲,۸٦٥  -  ۷۲۸,٦۲٤ نقد في الصندوق

 ۲٦,۳٤٦,۸٥۸  ۲٥,۲۹۷,۱٤۰  ٦٤,۹٤٥,٤۰۸  ۹٥,۰۸۸,۸۹۱ 
 

ال يوجد ودائع ألج�ل لودائع ألجل لفترات تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية للشركة، يتم ايداع ا

:  ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱س�نوياً ( % ۲.٤۲ بنس�بةدخل عموالت خاصة بمعدل متوس�ط  الودائع ألجل تحقق عنكما في نهاية الفترة، 

۲,۸۳.(% 
 

ألج�ل ل�دى أط�راف أخ�رى ذات تص�نيف ائتم�اني جي�د. إن القيم�ة الدفتري�ة المفص�ح عنه�ا اع�اله تودع الحسابات الجارية والودائع 

 تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية. 
 

 الودائع ألجل     -٥
ت خاصة بمعدل متوسط ها دخل عموالنميتم إيداع الودائع ألجل لفترات تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق 

 %). ۲,۹٦: ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱سنوياً ( % ۳.۰۳ بنسبة
 

تودع الودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تص�نيف ائتم�اني جي�د. إن القيم�ة الدفتري�ة المفص�ح عنه�ا اع�اله تق�ارب القيم�ة العادل�ة 

 بتاريخ قائمة المركز المالي األولية.

 
 مدينة، صافيالتأمين الوأرصدة إعادة تأمين الأقساط   -٦

 ۲۰۱۷ مارس ۳۱  
 (غير مراجعة)

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي لایر سعودي  
 ۱٦٦,۱۳۷,٥۳۹ ۱۸٤,۱٤٦,۲۳٥  حاملي وثائق تأمين

 )٦۳,٤۹٤,٦۸۰( (٦۳,٤۹٤,٦۸۰)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ۱۲۰,٦٥۱,٥٥٥ ۱۰۲,٦٤۲,۸٥۹ 
  

 
 

 ۲٥,۰۳۷,۳۲٥ ۲۲,۰۱۸,٤۸٦  أرصدة إعادة تأمين مدينة 
 )۸٥۱,۷۳۷( (۱,۷۱۳,٥۰۸)  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ۲۰,۳۰٤,۹۷۸ ۲٤,۱۸٥,٥۸۸ 
 ۱٤۰,۹٥٦,٥۳۳  إجمالي أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، صافي

۱۲٦,۸۲۸,٤٤۷ 
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 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۱٤ 

 االستثمارات المتاحة للبيع   -۷

 عمليات التأمينعمليات  ) أ

 :المتاحة للبيع حليالً باالستثمارات) فيما يلي ت أ 
            ۲۰۱۷ مارس ۳۱  

 (غير مراجعة)
         ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 لایر سعودي  لایر سعودي  

    إستثمارات في صناديق استثمارية محلية (متداولة)
۱۹,٥۰۳,٤٥۱ 

 
- 

  
۱۹,٥۰۳,٤٥۱ 

 
- 

 
                                                    كم������ا ف������ي لایر س������عودي  ۳,٤٥۱ ع والبالغ������ةثمارات المتاح������ة للبي������ي������تم إظه������ار التغي������ر ف������ي القيم������ة العادل������ة لالس������ت

 .في قائمة المركز المالي األولية فائض عمليات التأمين) ضمن ال يوجد(: ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۷ مارس ۳۱

 ة العادلة:) تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمب 
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 .المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة (أي: بدون تعديل أو إعادة تسعير)
 

يم أخ�رى تح�دد كاف�ة وة أو أي أس�اليب تق�المستوى الث�اني: األس�عار المتداول�ة ف�ي س�وق نش�ط لموج�ودات ومطلوب�ات مماثل�

 .مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق

   .يم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقوالمستوى الثالث: أساليب التق

 العادلة: يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة
 
 باللایر السعودي  

 (غير مراجعة) ۲۰۱۷ مارس ۳۱  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
         ستثمارات المتاحة للبيعإلا

 ۱۹,٥۰۳,٤٥۱  -  -  ۱۹,٥۰۳,٤٥۱  صناديق إستثمارية
 ۱۹,٥۰۳,٤٥۱  -  -  ۱۹,٥۰۳,٤٥۱  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع

 
 باللایر السعودي  

 (مراجعة) ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
         ستثمارات المتاحة للبيعإلا

 -  -  -  -  صناديق إستثمارية
 -  -  -  -  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع

 
 
 
 
 
 



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  ثةالثاللفترة 
 

۱٥ 

 (تتمه) عاالستثمارات المتاحة للبي -۷

 عمليات المساهمين  ) ب

 أ ) فيما يلي تحليالً باالستثمارات المتاحة للبيع:
            ۲۰۱۷ مارس ۳۱  

 (غير مراجعة)
         ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۱۱,۳۰۸,۷۸٥  ۱۳۰,۲۷٥,٤۰٦    إستثمارات في صناديق استثمارية محلية (متداولة)
 ۲۰,٦٥۱,۷۲۳  ۲۰,۸۳٦,۲٤۱  ات في سندات محلية  وغير محلية (متداولة)إستثمار

 ۷,٦٤۷,۸۲۹  ٦,٥٦۰,۲٥۰  إستثمار في صناديق إستثمارية غير محلية (غير متداولة)
 ۷,۱۳٥,٦٦۷  -  إستثمارات في محفظة أسهم محلية (متداولة)
 ۱,۹۲۳,۰۷۷  ۱,۹۲۳,۰۷۷  إستثمار في أسهم شركة محلية (غير متداولة)

  ۱٥۹,٥۹٤,۹۷٤  ٤۸,٦٦۷,۰۸۱ 
 

 لایر س�����عودي كم�����ا ف�����ي                                                    ٤,۸۲۰,۸٥۹ي�����تم إظه�����ار التغي�����ر ف�����ي القيم�����ة العادل�����ة لالس�����تثمارات المتاح�����ة للبي�����ع والبالغ�����ة 

قائم��ة المرك��ز الم��الي ) لایر س��عودي) ض��من حق��وق المس��اهمين ف��ي ٥,۲۱٤,٦۲۷: (۲۰۱٦ديس��مبر  ۳۱( ۲۰۱۷م��ارس  ۳۱

 األولية.

 ب) تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 إعادة تسعير).المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة (أي: بدون تعديل أو 
 

المستوى الث�اني: األس�عار المتداول�ة ف�ي س�وق نش�ط لموج�ودات ومطلوب�ات مماثل�ة أو أي أس�اليب تق�ويم أخ�رى تح�دد كاف�ة 

 مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق.

 المستوى الثالث: أساليب التقويم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق.  

 ول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:يعرض الجد
 باللایر السعودي  

 (غير مراجعة) ۲۰۱۷ مارس ۳۱  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         اإلستثمارات المتاحة للبيع
 ۱۳٦,۸۳٥,٦٥٦  -  ۲۱,٥٦۰,۲٥۰  ۱۱٥,۲۷٥,٤۰٦  صناديق إستثمارية

 ۲۰,۸۳٦,۲٤۱  -  -  ۲۰,۸۳٦,۲٤۱  سندات 
 -  -  -  -  محفظة أسهم 

 ۱,۹۲۳,۰۷۷  ۱,۹۲۳,۰۷۷  -  -  أسهم
 ۱٥۹,٥۹٤,۹۷٤  ۱,۹۲۳,۰۷۷  ۲۱,٥٦۰,۲٥۰  ۱۳٦,۱۱۱,٦٤۷  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع

 
 باللایر السعودي  

 مراجعة)( ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         اإلستثمارات المتاحة للبيع
 ۱۸,۹٥٦,٦۱٤  -  ۷,٦٤۷,۸۲۹  ۱۱,۳۰۸,۷۸٥  صناديق إستثمارية

 ۲۰,٦٥۱,۷۲۳  -  -  ۲۰,٦٥۱,۷۲۳  سندات 
 ۷,۱۳٥,٦٦۷  -  -  ۷,۱۳٥,٦٦۷  محفظة أسهم 

 ۱,۹۲۳,۰۷۷  ۱,۹۲۳,۰۷۷  -  -  أسهم
 ٤۸,٦٦۷,۰۸۱  ۱,۹۲۳,۰۷۷  ۷,٦٤۷,۸۲۹  ۳۹,۰۹٦,۱۷٥  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۱٦ 

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -۸
 

 عمليات التأمين ) أ

  ۲۰۱۷ مارس ۳۱   

 (غير مراجعة)

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)

 لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۲٦,٤٦۷,۳۱۳  ۲٦,۱۰٤,٦۸۸  وحكومية سندات مؤسسات مالية
 

 .۲۰۲٤س�تحقاق ه�ذه الس�ندات حت�ى ع�ام إيمت�د ت�اريخ  .%)۳,۳۱: ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱س�نوياً (  %۳.۳۸مع�دل س�عر الفائ�دة بلغ 

تحقاق بلغ�ت القيم�ة العادل�ة لإلس�تثمارات المقتن�اة حت�ى ت�اريخ اإلس� .تظهر السندات في قائمة المركز المالي األولية بالقيمة المطف�أة

 .لایر سعودي ) ۲٦,۷۰٥,۱۹۹:  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱(  ۲۰۱۷ مارس ۳۱كما في  لایر سعودي  ۲٦,٤٤٤,۱۷۰ مبلغ 

 
 عمليات المساهمين ) ب

  ۲۰۱۷ مارس ۳۱   

 (غير مراجعة)

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)

 لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۲٥,۹۰٥,۰٤٤  ۲٥,٥۱۲,۲٥۰  سندات مؤسسات مالية وحكومية 
 

 .۲۰۲٥س�تحقاق ه�ذه الس�ندات حت�ى ع�ام إيمت�د ت�اريخ  .%)۳,٦٥:  ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱س�نوياً ( % ۳.۳٤دل س�عر الفائ�دةمع� بلغ

بلغ�ت القيم�ة العادل�ة لإلس�تثمارات المقتن�اة حت�ى ت�اريخ اإلس�تحقاق  .تظهر السندات في قائمة المركز المالي األولية بالقيمة المطف�أة

 .لایر سعودي) ۲٥,۹۷۸,٥۸٥: ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۷ مارس ۳۱ي لایر سعودي كما ف ۲٥,٥۱۷,۳٥۷ مبلغ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -(غير مراجعة)  األولية الموجزة حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۱۷ 

 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -۹

 أ ) عمليات التأمين
 :الفترة  وأرصدتها في نهاية الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل 

 باللایر السعودي     
  المنتهية في   للفترةلغ المعامالت مبا    
  ۲۰۱٦ مارس ۳۱   ۲۰۱۷ مارس ۳۱    

 مراجعة)غير (  (غير مراجعة)   طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
أعض��������اء مجل��������س اإلدارة 

 ۱۲۷,٦۷۸  ۱٥۰,۷۹٥  أقساط التأمين  -  والشركات التي يمثلونها

 ۱۳,۸۷۲  ۹٤۰,۰۸٦  مطالبات   -  
لبنان  -ن العربيةشركة التأمي

 (مساهم)
 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة  - 

 التأمين العربية     
 

-  ۹۰,۷۹۹ 

 
 مصاريف مدفوعة من قبل شركة  - 

 التأمين العربية عن الشركة     
 

۳٤,۰۳۹  ۸۸,۹۳۲ 

 
حصص إعادة التأمين تم سدادها من قبل شركة    - 

 التأمين العربية
 

-  - 
 -  -  شركة التأمين العربيةرصيد مدفوع الى  -  
       

ش�����ركة الت�����أمين األردني�����ة 
 (مساهم)

مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة التأمين    - 
 األردنية

 

-  ۱,۹۱۹ 

 ۲۸,٦٦۳  ۲٦۱,٤۷۳  عمليات إعادة تأمين، صافي -  
 

 نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية :

  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷ مارس ۳۱   
 (غير مراجعة)    

 لایر سعودي
 (مراجعة)  

 لایر سعودي
 ۳,۷٥٥,۷۳٦  ۲,٦۳٤,۷۱۷   أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

 )٤۱۱,٥٤٥(  (٤٤٥,٥۸٤)   لبنان -شركة التأمين العربية
 ۸۳,۳٤٥  ۸۳,۳٤٥   شركة التأمين األردنية 

 ٥۲۰,۰٤۹  ۷۸۱,٥۲۲   لى شركة التأمين االردنيةع ذمة إعادة تأمين مستحقة 
 

 ب ) عمليات المساهمين
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 :  الفترةتعويضات مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل لفيما يلي بياناً 

 باللایر السعودي  
 المنتهية في للفترة  
 ۲۰۱٦ مارس ۳۱  ۲۰۱۷ مارس ۳۱  
 مراجعة) غير (  جعة) (غير مرا  

 ۹۸۹,۲٦٥  ۱,۱۲٥,۰٦٦  مزايا قصيرة األجل 
 ٤۱,۲۱۹  ٤۰,۷۷۱  مكافآة نهاية الخدمة

  ۱,۱٦٥,۸۳۷  ۱,۰۳۰,٤۸٤ 



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 

۱۸ 

 رأس المال   -۱۰

 مليون ٤۰۰ من المال رأس تخفيضتمت الموافقة على   ۲۰۱٦ أغسطس ۲ بتاريخ المنعقدة العادية غير العمومية الجمعية إجتماع في

 الم�ال رأس بل�غ يحي�ث ملي�ون س�هم  ۲٦,٥مليون سهم ال�ى  ٤۰تخفيض عدد االسهم من  تم وبناء على ذلكلایر  مليون ۲٦٥ إلى لایر

مليون لایر  ۲٦٥: ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۷ مارس ۳۱كما في  سعودي لایر مليون ۲٦٥ بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح

 سعودي).

 
 الوديعة النظامية  -۱۱

 العربية المملكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام لمتطلبات وفقاً  وذلك المدفوع المال رأس من% ۱۰ النظامية يعةالود تمثل

 تخفيض تم ۲۰۱٦العام السابق  خالل. السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة بدون النظامية الوديعة هذه سحب يمكن ال. السعودية

 سحب طلب بغرض السعودي العربي النقد مؤسسة بمخاطبة الشركة قامت. لایر مليون ۲٦٥ لىإ لایر مليون ٤۰۰ من المال رأس

زيادة الوديعة بيث أفادت المؤسسة بانه وبموجب المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنفيذية ح النظامية الوديعة من الفائض

 الف لایر. ۲٥۰بسحب الفائض والبالغ % من راس المال بعد التخفيض ولم تقوم الشركة ۱٥النظامية لتصبح 

 
 الزكاة وضريبة الدخل -۱۲

 الزكاة المحملة خالل الفترة  ) أ

لایر   ۳٤۳,۰۰۰: ۲۰۱٦مارس  ۳۱لایر سعودي ( ۱,۰۷۷,٤٦۹ون مخصص الزكاة من الزكاة المحملة خالل الفترة بمبلغ تكي

 .%)٦۸,٦: ۲۰۱٦% (٦۸,٦ال بنسبة ن من رأس الميب محصص الزكاة على حصة المساهمين السعودياسعودي). يتم احتس

 المحملة خالل الفترةضريبة الدخل  ) ب

: ۲۰۱٦مارس  ۳۱لایر سعودي ( ۲۸۷,٥۸۲المحملة خالل الفترة بمبلغ  ضريبة الدخلمن  ضريبة الدخل ون مخصص تكي

% ۳۱,٤ن من رأس المال بنسبة يالسعودي غير على حصة المساهمين ضريبة الدخلب الایر سعودي). يتم احتس ۱٥۷,۰۰۰

)۲۰۱٦ :۳۱,٤(%. 

 الربوط الزكوية والضريبية  ) ت
ديسمبر  ۳۱الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في  / قدمت الشركة إقراراتها الضريبية

الزكوية للشركة  / الهيئة الربوط الضريبية . أجرت۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱، كما استلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في ۲۰۱٥

. قدمت الشركة اعتراض على عدم سماح الهيئة ضمن ربوطها بحسم بعض المبالغ التي طالبت الشركة ۲۰۱۱إلى  ۲۰۰۸للسنوات من 

 حتى اآلن. ۲۰۱٥إلى  ۲۰۱۲بحسمها ضمن إقراراتها. لم تستلم الشركة الربوط النهائية من الهيئة للسنوات من 

 

 
 
 

 



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۱۹ 

 ت القطاعيةالمعلوما  -۱۳
تماش��ياً م��ع طريق��ة إع��داد التق��ارير الداخلي��ة بالش��ركة، اعتم��دت اإلدارة القطاع��ات التش��غيلية بالنس��بة لنش��اطات الش��ركة وموجوداته��ا 

 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
 

ي��رادات األخ��رى عل��ى ال تش��مل نت��ائج القطاع��ات التش��غيلية توزي��ع المص��اريف العمومي��ة واإلداري��ة، وإي��رادات الت��أمين األخ��رى واإل

 القطاعات التشغيلية.
 

ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وش�به النقدي�ة، والودائ�ع ألج�ل، واإلس�تثمارات المقتن�اة حت�ى ت�اريخ اإلس�تحقاق، وأقس�اط 

من عمليات المساهمين، تأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة 

 والممتلكات والمعدات، صافي، على القطاعات التشغيلية.

 
المبالغ المستحقة والمطلوب�ات األخ�رى، والمب�الغ المس�تحقة وال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة، وذمم معيدي التأمين، 

 فائض المستحقة على القطاعات التشغيلية.الى جهات ذات عالقة، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتوزيعات ال



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  الماليةحول القوائم  إيضاحات

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

۲۰ 

 تتمة -المعلومات القطاعية  - ۱۳
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعودي باللایر  
 المجموع خرىاأل البحري الهندسي الحريق  المركبات صحيال 

 ۲۰۱۷ مارس ۳۱ أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 (غير مراجعة)  
        

 عمليات التأميننتائج 
        

 ۱۱۲,۳٦٥,۸۸۱ ۳,۸۹۸,۱۸۸ ٤,۲۰۲,۸٤۹ ۸,۷۹۷,٤٥۲ ٥,۰٦۲,٦۹٦ ٤۰,٥٤٦,۹۸٦ ٤۹,۸٥۷,۷۱۰ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 )۳٤,٥۰۸,٥۱٤( )۲,۷٤۱,۲۳۲( )۲,۹٥۳,۷٥۲( )٦,۰۲۱,۲۰۰( )٤,٦۰۸,۸۹۳( - )۱۸,۱۸۳,٤۳۷( أقساط اعادة التأمين المسندةيخصم : 
 )۱,۸۰۷,۷٥۰( - )۱٤۰,٥۰۰( )۳٦۹,۹٥۰( )۱٥۸,٥٥۰( )۱,۱۳۸,۷٥۰( - أقساط تأمين فائض الخسارة         

 ۷٦,۰٤۹,٦۱۷ ۱,۱٥٦,۹٥٦ ۱,۱۰۸,٥۹۷ ۲,٤۰٦,۳۰۲ ۲۹٥,۲٥۳ ۳۹,٤۰۸,۲۳٦ ۳۱,٦۷٤,۲۷۳ صافي أقساط التأمين المكتتبة
 )٦,٦۰۲,۳۷٦( )۲۳۷,٥٥۸( ٦٦۲,٥۳۷ )۱,٥۰۰,۲۲۹( )۱٥٤,۳۰٤( ۸٤۹,۱۲۷ )٦,۲۲۱,۹٤۹( التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 ٦۹,٤٤۷,۲٤۱ ۹۱۹,۳۹۸ ۱,۷۷۱,۱۳٤ ۹۰٦,۰۷۳ ۱٤۰,۹٤۹ ٤۰,۲٥۷,۳٦۳ ۲٥,٤٥۲,۳۲٤ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 )٦۳,۷۷٤,۷۲٦( )۹۰۸,۳۷۲( )۱,٦۲۹,۰۳۷( )۱,٥۷۷,٥٦۸( )۷,۸۹٦,۲۸۱( )۳۱,۷۰۱,٤۱۳( )۲۰,۰٦۲,۰٥٥( والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة

 ۲۲,۲۹۲,۲٤۳ ٦۲۰,۷٥۳ ۱,۰۲٤,۱٦۹ ۱,۲۷۱,۷٦۹ ۷,۱٦٤,۳۰۳ ۱,۰٦۸,۷٥۳ ۱۱,۱٤۲,٤۹٦ حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٤۹۰,۷۲۸ ۱۷٦,۲٦٦ ۳٤,۰٥۸ ۱,۳۱٥,۱۲۹ ۹۱۷,۷٤٥ )۲٤۱,٦۹۹( )۱,۷۱۰,۷۷۱( التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 )٤۰,۹۹۱,۷٥٥( )۱۱۱,۳٥۳( )٥۷۰,۸۱۰( ۱,۰۰۹,۳۳۰ ۱۸٥,۷٦۷ )۳۰,۸۷٤,۳٥۹( )۱۰,٦۳۰,۳۳۰( صافي المطالبات المتكبدة 
 )۷,٦٦۱,۷۳٤( )۱۹٦,۸٦٦( )٥۷۰,۹۱۱( )۲۹۸,۹۲۰( )۳۹۲,٦۷۳( )۲,٥۳۹,٥٥٤( )۳,٦٦۲,۸۱۰(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 ٤,۰۳۰,٤۰۱ ٦۱۱,۷٦٥ ۹۲۲,٤٦۲ ۱,٤٥۹,۰۰۳ ۱,۰۳۷,۱۷۱ - - عموالت إعادة التأمين المكتسبة
 ۲٤,۸۲٤,۱٥۳ ۱,۲۲۲,۹٤٤ ۱,٥٥۱,۸۷٥ ۳,۰۷٥,٤۸٦ ۹۷۱,۲۱٤ ٦,۸٤۳,٤٥۰ ۱۱,۱٥۹,۱۸٤ صافي نتائج االكتتاب

 )۱۹,۹۸۸,٥۸٥(       مصاريف عمومية و إدارية  
 ٥۹۷,۳۲٥        أخرىإيرادات 

 ٥,٤۳۲,۸۹۳       عمليات التأمين فائض



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۲۱ 

 تتمة -المعلومات القطاعية  - ۱۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعودي باللایر  
 المجموع خرىاأل البحري الهندسي الحريق  مركباتال صحيال 

 ۲۰۱٦ مارس ۳۱لثالثة أشهر المنتهية في لفترة ا
 (غير مراجعة)  
        

 عمليات التأميننتائج 
        

 ۱۳۲,۲۹۲,۳۰۹ ٥,۱٦۳,۰۱۳ ٦,۳٥۳,٦۲۷ ۱٤,٥۰٦,٦۰٦ ٦,۳٦۰,۹۰۸ ٥۰,۹٦۱,٦۹۲ ٤۸,۹٤٦,٤٦۳ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
)۲۱,۷۰۱,۰٦۳( أقساط اعادة التأمين المسندة: يخصم   )۱۰٥,٥۷۲(  )٥,۸۱٦,٦۳۷(  )۱۱,۷۱٥,۲۲۲(  )٤,۸۳۳,۱۷۸(  )۳,٥٦٤,۷۸۰(  )٤۷,۷۳٦,٤٥۲(  
)۲,۲۱۲,۱۱۸( - أقساط تأمين فائض الخسارة           )٥۳۰,۲٥۰(  - )۱٤۰,۷٥۰(  - )۲,۸۸۳,۱۱۸(  

 ۸۱,٦۷۲,۷۳۹ ۱,٥۹۸,۲۳۳ ۱,۳۷۹,٦۹۹ ۲,۷۹۱,۳۸٤ ۱٤,۰۲۱ ٤۸,٦٤٤,۰۰۲ ۲۷,۲٤٥,٤۰۰ صافي أقساط التأمين المكتتبة
)۷,٥۷٤( ۷,۹۷۳,٤۳٦ ۷,۸٦۷,۲۹۹ التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  )۱,۳۷٥,۷۹٥(  ۱,۳۰۲,۹۲۷ )۱۸٤,۰٤٦(  ۱٥,٥۷٦,۲٤۷ 

 ۹۷,۲٤۸,۹۸٦ ۱,٤۱٤,۱۸۷ ۲,٦۸۲,٦۲٦ ۱,٤۱٥,٥۸۹ ٦,٤٤۷ ٥٦,٦۱۷,٤۳۸ ۳٥,۱۱۲,٦۹۹ صافي أقساط التأمين المكتسبة
)۳٦,۳٤٦,٦۷۹( والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة  )٦۳,۷٥٥,۷۰٦(  )٥۰۳,۲٥۸(  )۲,٥٦۹,۸۰۰(  )۱۷,۷٥۰,۹٦٥(  )٤۳۳,٤۱۳(  )۱۲۱,۳٥۹,۸۲۱(  

 ٤۷,۷٥۲,٦۷۷ ۱۹۹,۲٦٤ ۱٥,۰٥۸,٦٥٤ ۲,۱۳۷,٤۹٤ ٤۹۱,٦٦۲ ۸,۱٦٥,۳۹٥ ۲۱,۷۰۰,۲۰۸ حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
)۱,۳۱۰,۰٤۰( المطالبات تحت التسوية، صافي التغير في  ٦,۰٥٥,۲۲۲ ۳۲,۷۸۹ ۲۱۱,٦۱٥ ۳۷۸,۷۷٤ ۱۹,٥۹۳ ٥,۳۸۷,۹٥۳ 

)۱٥,۹٥٦,٥۱۱( صافي المطالبات المتكبدة   )٤۹,٥۳٥,۰۸۹(  ۲۱,۱۹۳ )۲۲۰,٦۹۱(  )۲,۳۱۳,٥۳۷(  )۲۱٤,٥٥٦(  )٦۸,۲۱۹,۱۹۱(  
)٥,٦٦۳,۸۱٤(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  )۳,۸۷۲,٥۷۲(  )٦٤۳,٤۲۱(  )۳۸٦,۰۹۲(  )٥۰۱,۱۱۲(  )۳۰۹,٦۲۷(  )۱۱,۳۷٦,٦۳۸(  

 ۹,٤۸٦,٤۲۱ ۸۲٥,۲٦٥ ۱,۹۹٦,۹۸٤ ۱,٥۲۳,٤۷٥ ۱,٦٦۱,۱۸۹ ٥۱۳,۷۲۷ ۲,۹٦٥,۷۸۱ عموالت إعادة التأمين المكتسبة
 ۲۷,۱۳۹,٥۷۸ ۱,۷۱٥,۲٦۹ ۱,۸٦٤,۹٦۱ ۲,۳۳۲,۲۸۱ ۱,۰٤٥,٤۰۸ ۳,۷۲۳,٥۰٤ ۱٦,٤٥۸,۱٥٥ صافي نتائج االكتتاب

 )۲٤,۸٦٤,٤۱٦(       رية  مصاريف عمومية و إدا
 -       اكتتاب اخرى ايرادات
 ۸۷۷,۱۸۹        أخرىإيرادات 

 ۳,۱٥۲,۳٥۱       عمليات التأمين فائض



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة  -األولية الموجزة (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

   ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة 
 

۲۲ 

 المعلومات القطاعية (تتمة) - ۱۳
 

 

 باللایر السعودي    
 المجموع أخرى البحري الهندسي الحريق المركبات صحيال  

         ۲۰۱۷ مارس ۳۱كما  في 

         ۲۰۱٦ ديسمبر ۳۱ كما في
         )ة(مراجع

         
         عمليات التأمينموجودات 

 ٦۰,۹٤۹,۹۹۲ ۷,٦۰۲,۸٦۸ ۳,٤٥٦,۰۳۱ ۹,٦۰۰,۸٥٦ ۱۳,۷۷٦,۱۳۸ - ۲٦,٥۱٤,۰۹۹   التأمين من االقساط غير المكتسبةحصة معيدي 
 ۷۹,۱٤۰,۱۰٥ ٤,٦۱۳,٦۷۳ ۱۰,٤۸۳,٤۰٦ ۱٤,٥۹۱,٥۷٥ ۲۲,۸۰٦,٦٤۹ ۸,٤٦٥,٥۰٥ ۱۸,۱۷۹,۲۹۷  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ۱٤,۳٦٦,٥۳۰ ۸۸۷,۳۸٥ ٥۷۰,۹۱۱ ٦۱۳,۷٥۰ ۱,۰۳٤,٥۸۱ ٤,۲۸۹,٦٥۱ ٦,۹۷۰,۲٥۲  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 ۳٦۱,۳٥۳,۰٥۰        موجودات غير مصنفة

        ٥۱٥,۸۰۹,٦۷۷ 
         مطلوبات عمليات التأمين
 ۱۹٥,۸۸۸,۸۳۷ ۱۱,٦۱٥,٦۲٤ ٥,۳٦۷,٦٦٥ ۱۱,۳٤۰,۹۱٤ ۱٤,۲۷۷,٦۳٥ ۷۸,۲۲٥,۰۳٥ ۷٥,۰٦۱,۹٦٤  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٥,۸۷۹,۳۹۷ ٦٥,۹۰۳ ۹۲۲,٤٦۲ ۲,٤۸۲,۸٦٤ ۲,٤۰۸,۱٦۸ - -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 ۱۸٦,۲٤۲,٤۷۰ ٦,۹٦٦,۱۳۰ ۱۳,۹٤۷,۰۸٤ ۱۸,۱۲۲,٥۳۰ ۲٥,٤٦٤,۹٤٥ ۹۰,٦۳۹,۰۱٥ ۳۱,۱۰۲,۷٦٦  مطالبات تحت التسوية
 ۱۲۷,۷۹۸,۹۷۳        مطلوبات غير مصنفة

        ٥۱٥,۸۰۹,٦۷۷ 
 

 

           (غير مراجعة)
           

           عمليات التأمينموجودات 
  ٦٤,۷۳۷,٦٦۹      ۸,۱۳٦,٦۲٥  ۲,۹٥۳,۷٥۲          ۱۱,۱۰۱,۷۹۰       ۱۲,٦۲٥,۸۷٦          -                          ۲۹,۹۱۹,٦۲٦    غير المكتسبة حصة معيدي التأمين من االقساط

  ٦۹,٥۸۲,۲۸۸      ٤,۷۷٤,٥٦۷  ۱۰,۳۸۹,۹۰۱       ۱۰,۸٤٥,۹۷۹       ۱۷,٦٤۰,۰۷۳        ۸,۳۱۱,۸۰۲           ۱۷,٦۱۹,۹٦٦   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
  ۱٤,۹۷٦,۸٤۳      ۸٦۰,٤۷٥  ۳۳۸,٤۸۲             ۱,٤۱۸,۱٥٦          ۹۷٥,۷٥٦              ۳,۷۰٥,۷٥۹           ۷,٦۷۸,۲۱٥   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  ۳۷٥,٤۰۸,۹۹۳             موجودات غير مصنفة
             ٥۲٤,۷۰٥,۷۹۳  

           مطلوبات عمليات التأمين
  ۲۰٦,۲۷۸,۸۹۰    ۱۲,۳۸٦,۹۳۸  ٤,۲۰۲,۸٤۹          ۱٤,۳٤۲,۰۷۷       ۱۳,۲۸۱,٦۷۷        ۷۷,۳۷٥,۹۰۸        ۸٤,٦۸۹,٤٤۱       أقساط تأمين غير مكتسبة

  ٥,٦۷۷,٥۲۷         ۸٦,٤۱۸  ۷٤٥,٥۸۰             ۲,٦۷۰,٥۸٤          ۲,۱۷٤,۹٤٥             -                            -                         عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
  ۱۷٦,۱۹۳,۹۲٥    ٦,۹٥۰,۷٥۸  ۱۳,۸۱۹,٥۲۰       ۱۳,۰٦۱,۸۰٦       ۱۹,۳۸۰,٦۲٤        ۹۰,۷۲۷,۰۱۱        ۳۲,۲٥٤,۲۰٦       مطالبات تحت التسوية
  ۱۳٦,٥٥٥,٤٥۱             مطلوبات غير مصنفة

             ٥۲٤,۷۰٥,۷۹۳  



 شركة التأمين العربية التعاونية
 )مساهمة سعودية(شركة 

 
 تتمة -األولية الموجزة  (غير مراجعة)  حول القوائم المالية إيضاحات

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱في  ةلفترة الثالثة أشهر المنتهي
 

۲۳ 

 
 األساسي والمخفض  السهم بح ر  -۱٤

على متوسط  الفترةوذلك بتقسيم صافي دخل  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ مارس  ۳۱في   ةتم إحتساب ربح السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهي

 مليون سهم. ۲٦,٥والبالغة  عدد األسهم العادية المصرح بها والمصدرة خالل الفترة
 

 أرقام المقارنة  -۱٥

 الحالية. لتتناسب مع عرض الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة 
 

 األولية الموجزةعتماد القوائم المالية إ  -۱٦

 ).۲۰۱۷ابريل  ۲۰ الموافق( هـ ۱٤۳۸رجب  ۲۳   عتمدت القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخأ
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