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 عام -1

سعودية وفقا  لقرار سعودية تأسست في المملكة العربية المساهمة ، هي شركة )"الشركة"( شركة الجزيرة تكافل تعاوني

بتاريخ  23م/م( والمرسوم الملكي رقم 2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27بتاريخ  137رقم  اءوزرالمجلس 

بتاريخ  4030251980م(. حصلت الشركة على السجل التجاري رقم 2010أبريل  13هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  28

هـ 1434شعبان  24بتاريخ  التجارة والصناعة ريقرار وز( وحصلت على م2013يو يول 10الموافق )هـ 1434رمضان  2

 :هولشركة ل المسجلالمقر الرئيسي عنوان  .م(2013يوليو  3)الموافق 
 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 21442جدة  6277ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 

الحماية واإلدخار التأميني والخدمات ذات  بما في ذلك منتجاتتأمين نتجات المشاركة في توفير م فىأهداف الشركة تتمثل 

رقم ت م بالحصلت الشركة على ترخيص  الصلة وفقا  لنظامها األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

)"مؤسسة عربي السعودي م( من مؤسسة النقد ال2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435صفر  15بتاريخ  34/201312ن/

سعوديين والجمهور تخضع الى مؤسسين  من مساهمين %99.65الشركة مملوكة بنسبة أعمال التأمين. لممارسة النقد"(

 غير سعوديين تخضع لضريبة الدخل.  مؤسسين من مساهمين %0.35الزكاة ونسبة 
 

المساهم المؤسس بواسطة الشركة عند إنتهاء التقييم  سيتم اقتناء المحفظة التأمينية والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من

وبنك الجزيرة )"المساهم " بين الشركة االتفاقووفقا  لإلتفاق المبدئي "، د. عالوة  على ذلكوالحصول على موافقة مؤسسة النق

مشتركة بين الشركة  فإن كل المصروفات العمومية واإلدارية التي يتم تحويلها من المحفظة التأمينية سوف تكون، المؤسس"(

، يزات المساهم المؤسس. إضافة لذلكعلى التوالي. تستخدم الشركة حاليا  أثاث وتجه %83و %17والمساهم المؤسس بنسبة 

إلى  %10بمعدل  إدارةفإن الشركة تدير المحفظة التأمينية للمساهم المؤسس مقابل الحصول على رسوم  لالتفاقووفقا  

 .لالتفاقم وفقا  2015إبريل  1 من بعدال تعتبر نافذة  دارةاإلفظة المساهم المؤسس. إن رسوم من إجمالي إيرادات مح 20%

 

 عدادس اإلاأس -2

 العرضس اأس (أ
 

قبل من  المعدل التقرير المالي االولي -(34لمعيار المحاسبة الدولي )ركة وفقا شللالقوائم المالية األولية الموجزة  إعدادتم 

المعايير والتي تتطلب تطبيق جميع  ريبة الدخلضالزكاة وللمحاسبة عن ي )"مؤسسة النقد"( العربي السعودمؤسسة النقد 

( "ضرائب 12ـ باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي ) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالدولية للتقرير المالي 

رقم مؤسسة لتعميم  وفقا  . اة وضريبة الدخلفيما يتعلق بالزك( "الرسوم" 21الدخل" ومعيار المحاسبة الدولي )

والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن  م2017إبريل  11اريخ ت 381000074519

مستحقات الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من  احتسابيتم فإنه ، )"تعميم مؤسسة النقد"(الزكاة وضريبة الدخل 

 تحت بند األرباح المبقاة.لمساهمين حقوق ا خالل

 

بموجب أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس  ركةشللالقوائم المالية األولية الموجزة إعداد يتم 

لمالي األولية االستحقاق( بالقيمة العادلة. يتم عرض قائمة المركز ا تاريخاالستثمارات المحتفظ بها حتى  ما عدا) االستثمارات

ومطالبات تحت التسوية الوديعة النظامية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين و األثاث والتجهيزاتحسب ترتيب السيولة. باستثناء 

متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي الوحدات واالحتياطي الحسابي، فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ومطالبات 

 ة األجل ـ إال إذا تم التنويه إلى خالف ذلك نصا .هي ذات طبيعة قصير
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 )تتمة( عدادس اإلاأسـ  2

 )تتمة( العرضس اأس (أ
 

حساابات مساتقلة لساجالت ، فاإن الشاركة تحاتفظ ب)اللاوائح التنفيذياة( ةالساعوديفاي المملكاة العربياة التاأمين نظاام  ألحكااموفقا  

إنااه يااتم تسااجيل الموجااودات والمطلوبااات واإلياارادات والمصااروفات وبالتااالي، ف. "عمليااات المساااهمين"و "التااأمينعمليااات "

، كانت القوائم المالية السابقالعائدة بوضوح إلى عمليات التأمين أو عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة. وبالمثل في 

والدخل والادخل الشاامل والتادفقات  تعرض بشكل مستقل قوائم المركز المالياألولية الموجزة والقوائم المالية السنوية للشركة 

 النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين.
 

لقطاااا التااأمين فااي قااوائم ماليااة توضاايحية )"مؤسسااة النقااد"( خااالل الفتاارة الحاليااة، أصاادرت مؤسسااة النقااد العربااي السااعودي 

هاي الفتارة األولاى التاي أصادرت فيهاا الشاركة قوائمهاا  هذهفإن المملكة العربية السعودية. بتطبيق القوائم المالية التوضيحية، 

المالية األولية الموجزة بعد دمج عمليات المساهمين مع عمليات التأمين إلعداد قوائم مالية أولية موجزة على مستوى الشركة. 

قد تم دمج أرصدة ومعامالت وفي سياق إعداد قوائم مالية على مستوى الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي ف

عملياات التااأمين مااع أرصاادة ومعاامالت عمليااات المساااهمين. وتاام اسااتبعاد األرصادة والمعااامالت واألرباااح أو الخسااائر غياار 

تام تطبياق ذات السياساات المحاسابية والمحققة البينية )ما بين عملياات التاأمين وعملياات المسااهمين( ـ إن وجادت ـ بالكامال. 

 يات التأمين وعمليات المساهمين على المعامالت واألحداث المتماثلة في ظروف مشابهة.المتعلقة بعمل
 

وفي سياق إعداد هذه القوائم المالية األولياة الماوجزة، تام عارض معلوماات المقارناة ـ الاواردة فاي أحادث قاوائم مالياة سانوية 

معااا  بحيااث تتوافااق مااع العاارض للفتاارة الحاليااة ا ماابشااكل مسااتقل لكاال ماان عمليااات المساااهمين وعمليااات التااأمين ـ بعااد دمجه

 ومتطلبات مؤسسة النقد.
 

( حول هاذه القاوائم المالياة األولياة الماوجزة يقادم قائماة مركاز ماالي، وقاوائم دخال ودخال شاامل 17ومع هذا، فإن اإليضاح )

 وتدفقات نقدية لعميات التأمين وعمليات المساهمين بشكل مستقل.
 

للمعلوماات المالياة السانوية بالكامال ويجاب أن تقارأ جنباا  ة األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة ال تتضمن القوائم المالي

 .م2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في جنب المعلومات المالية السنوية  الى
 

 ال يمكن اعتبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشرا  للنتائج المتوقعة للسنة ككل. 
 

قرب ألف صاحيح ماا لام يارد خاالف ذلاك أل األرقامتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وتم تقريب 

 .تحديدا  

 األحكام الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات (ب

علااى تطبيااق اضااات تااؤثر إفترأحكااام وتقااديرات و تنفيااذ دارةاإلللشااركة ماان القااوائم الماليااة األوليااة المااوجزة  إعااداديتطلااب 

النتائج الفعلية إن اإليرادات والمصروفات. فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات و عنهاالسياسات المحاسبية والمبالغ المصرح 

 قد تختلف عن تلك التقديرات. 
 

رة فااي تطبيااق السياسااات وفااي سااياق إعااداد هااذه القااوائم الماليااة األوليااة المااوجزة، فااإن التقااديرات الجوهريااة التااي نفااذتها اإلدا

وهي ذات السياسات المطبقة المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات تتضمن سياسات إدارة المخاطر 

 م.2017ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 ج( موسمية العمليات

 على عمليات التأمين لدى الشركة. ال يوجد تغيرات موسمية يمكن أن تؤثر

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2018 مارس 31

10 
 

 

 الهامة السياسات المحاسبية  - 3
 

جاءت وفقا  للمعايير الدولية القوائم المالية األولية الموجزة هذه  إعدادفي من قبل الشركة السياسات المحاسبية المتبعة  إن

ع تلك التي استخدمت في إعداد القوائم المالية للتقرير المالي كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية وهي متطابقة م

م ومتطابقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة المعدلة وتفسيرات لجنة 2017ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

ز المالي أو األداء "أ"( والتي ليس لها تأثير على المرك 3تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة في اإليضاح )

وهذا األمر ليس له المالي للشركة. لقد تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة في سياق العرض للفترة الحالية. 

 أي تأثير على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية للفترة.

 الجدياادة وتعااديالتهاالمعااايير الدوليااة للتقرياار المااالي  اسااير لجنااة تفساايراتتفوالجدياادة المعااايير الدوليااة للتقرياار المااالي  (أ

 :المطبقة من قبل الشركة
 

المعايير والتعديالت والتعديالت الجديدة على المعايير القائمة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية قامت الشركة بتطبيق 

 :للمحاسبة
 

 البيان التعديالتالمعيار/ 

 ( "تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم"2تعديالت على المعيار ) (2)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( "التحويل إلى استثمارات عقارية"40تعديالت على المعيار ) (40معيار المحاسبة الدولي )

 معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوا مقدما   (22)تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )انظر أدناه( (15)ولي للتقرير المالي المعيار الد

معيار و (1)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28المحاسبة الدولي )

 

 م2016ـ  2014م على المعايير 2016دورة التحسينات السنوية 

 

 يرادات من العقود مع العمالءاإل (15) الماليالمعيار الدولي للتقرير 

( نموذجا  شامال  منفردا  للمحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء ويحل محل التوجيهات الحالية 15وضح المعيار )ي

بخصوص اإليرادات والذي تم تأسيسه عبر العديد من المعايير والتفسيرات الحالية في نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي. 

ى "اإليرادات من عقود التأمين". ومع هذا فإن المنشآت سوف تحتاج إلى تقييم نطاق هذا ( ال ينطبق عل15إال أن المعيار )

 المعيار بحرص. 
 

بموجب المعيار الحتساب اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء.  من خمس خطواتمؤلفا  نموذجا   الجديد المعيار يؤسس

لذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات ( يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن ا15)

  . إلى العميل
 

وعلى الرغم من وجود تغيرات في السياسة المحاسبية إال أن اإلدارة قامت بإجراء تقييم واستنتجت بعدم وجود تأثير جوهري 

 م.2018يناير  1في ( 15على المبالغ التي سبق اإلفصاح عنها عند التحّول إلى المعيار )
 

القوائم المالية ذلك، إن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة التي تنطبق على الشركة ليس لها أي تأثير جوهري على لإضافة  

 .األولية الموجزة
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية  - 3

 الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذالمعايير ب( 
 

لصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. وتتضمن فيما يلي المعايير ا

القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تصبح موضع التطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة تطبيق 

 المعايير التالية حالما تصبح نافذة:
 

 البيان فسيرالتالمعيار/ 

من الفترات التي تبدأ في نافذة 

 أو بعد التواريخ التالية

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2019يناير  1 ص معالجة ضرائب الدخلعدم التيقن بخصو (23)تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2021يناير  1 عقود التأمين )انظر اإليضاح أدناه( (17)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 (17) الماليالمعيار الدولي للتقرير و (9) الماليالمعيار الدولي للتقرير 

( "األدوات المالية" والذي 9الدولي للتقرير المالي ) م، أصدر مجلس المعايير الدولية للتقرير المالي المعيار2014في يوليو 

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس. يدمج المعيار متطلبات التصنيف والقياس 39يحل محل معيار المحاسبة الدولي )

رة المتكبدة في الجديدة للموجودات المالية مع إدخال نموذج انخفاض قيمة االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسا

 (:9( ومتطلبات المحاسبة على التحوط. بموجب المعيار )39المعيار )

  إن جميع الموجودات المالية سيتم قياسها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. سوف يعتمد أساس التصنيف على نموذج

معيار على معظم متطلبات المطلوبات المالية األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يبقي ال

الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث أن ذلك الجزء من تغيرات ( باستثناء تلك 39للمعيار )

 القيمة العادلة يعود على ذات االئتمان الذي يجب إدراجه في الدخل الشامل اآلخر بدال  من قائمة الدخل.

 من المنشآت تسجيل مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة عن جميع القروض والموجودات يتطلب ( 9عيار )الم إن

المالية للديون األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود اإليجار 

يعتمد المخصص على خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة مع التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضمانات المالية. 

احتمالية التعثر في االثني عشر شهرا  القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء. بموجب 

 (.39( يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة بالشكل الذي كانت عليه بموجب المعيار )9المعيار )

 طلبات المحاسبة على التحوط متوافقة أكثر مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع أسلوبا  أكثر انضباطا .إن مت 

 
( "عقود 4م، أصدر مجلس المعايير الدولية للتقرير المالي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2016في سبتمبر 

( بالنسبة لشركات التأمين قبل إصدار معيار المحاسبة 9بيق الميعار )التأمين" وعالجت التعديالت النتائج المحاسبية جراء تط

القادم لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة االستبعاد. توفر طريقة التأجيل للمنشأة ـ 

م ـ أيهما 2021ن عقد التأمين الجديد أو العام ( حتى تاريخ سريا9إذا كانت مؤهلة لذلك ـ اعفاء  مؤقتا  من تطبيق المعيار )

أقرب. تسمح طريقة االستبعاد للمنشأة استبعاد تأثيرات بعض عدم التوافقات المحاسبية من الربح أو الخسارة والتي يمكن أن 

 تقع قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد.
 

(، فإن المنشأة التي تتعلق أنشطتها ُحكما  بالتأمين يمكنها 4) بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على المعيار

( حتى 9(. وقد قامت الشركة بتقييم التأثيرات والتوصل إلى استنتاج يقضي بتأجيل تطبيق المعيار )9تأجيل تطبيق المعيار )

 م.2021يناير  1تاريخ الحق والذي لن يكون بعد 
  

المالية األولية الموجزة للشركة سوف يأخذ في االعتبار ـ وعلى مدى كبير ـ التداخل ( على القوائم 9إن تأثير تبني المعيار )

 ( بشكل كامل.9مع معيار عقود التأمين القادم. وبالتالي، فليس من المحتمل تقييم تأثير تبني المعيار )
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 النقد وما في حكمه -4

 م2018مارس  31 
 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي
 

 م2017 ديسمبر 31
 مراجعة()

 ألف لاير سعودي
 

   عمليات التأمين
 6,814 4.294 نقد لدى البنك
 40,000 40.000 ودائع مرابحة

 44.294 46,814 

   عمليات المساهمين
 4,648 1.340  نقد لدى البنك
 1,800 3.000 ودائع مرابحة

 4.340 6.448 
 48.634 53.262 

 
مليون لاير  0.5: م2017ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 0.5ناء مبلغ بإستث تحتفظ الشركة بنقد وودائع مرابحة

 لدى المساهم المؤسس.  (سعودي
 

 ، صافياشتراكات مستحقة القبض -5
 

 م2018مارس  31 
 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي
 

 م2017 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي
 

   عمليات التأمين
077  إجمالي اشتراكات مستحقة القبض  203 

(27) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها    -  

680  اشتراكات مستحقة القبض، صافي  203 
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 ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحداتاستثمار -6

  

  قيمة التكلفة

 المبدئية  

 التغير في 

 القيمة العادلة

مارس  31

 م2018

 )غير مراجعة(

 ألف لاير  

 سعودي 

 لاير ألف 

 سعودي 

 ألف لاير 

 سعودي 

    عمليات التأمين

 577 2 575 صندوق القوافل

 93.324 2.702 90.622 صندوق الجزيرة المتنوا الجسور

 20.784 368 20.416 صندوق الجزيرة المتنوا المتوازن

 2.902 27 2.875 صندوق الجزيرة المتنوا المتحفظ

 114.488 3.099 117.587 

 

 

 

 

تكلفة القيمة 

 المبدئية

 التغير في 

 القيمة العادلة

 ديسمبر  31

 م2017 

 )مراجعة(

 ألف لاير  

 سعودي 

 ألف لاير 

 سعودي 

 ألف لاير 

 سعودي 

    عمليات التأمين

 535 10 525 صندوق القوافل

 84,760 10,414 74,346 صندوق الجزيرة المتنوا الجسور

 18,725 1,378 17,347 صندوق الجزيرة المتنوا المتوازن

 2,606 94 2,512 صندوق الجزيرة المتنوا المتحفظ

 94,730 11,896 106,626 

 
من قبل مساهم يتم إدارتها باللاير السعودي  استثمار مقومةصناديق في التأمين من وحدات في عمليات  ستثمارااليتألف 

 مؤسس.
 

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمارات متماثلتان.
 

 ات استثمارـ  7
 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

   استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 15.001 15.114 (1-7عمليات التأمين )اإليضاح 

58297.5 299.888 (2-7عمليات المساهمين )اإليضاح   

 315.002 68312.5  

   

   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمحتفظ بها استثمارات 

 31.700 31.790 (3-7عمليات المساهمين )اإليضاح 

 346.792 68344.2  

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2018 مارس 31

14 
 

 

 )تتمة(ات استثمارـ  7

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقعمليات التأمين ـ  7-1

مربوطة لمدة ثالث سنوات لدى المساهم المؤسس.  في وديعة مرابحة ستحقاقاالات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارتتمثل اال

 سنويا  ( %2.85م: 2017ديسمبر  31) %3م هو 2018مارس  31في كما  االستثماراتهذه لة على متوسط نسبة العموإن 

 م.2021وتستحق في 
 

م والسنة 2018مارس  31أشهر المنتهية في  كانت الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل الثالثة

 م على النحو التالي:2017ديسمبر  31المنتهية في 

 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

   عمليات التأمين

 ـ    15.001 الرصيد في بداية الفترة/السنة

 15.000 ــ     المشتريات

 1 113 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالعموالت على 

 15.001 15.114 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقعمليات المساهمين ـ  7-2

مربوطة لمدة ثالث سنوات لدى المساهم المؤسس.  في ودائع مرابحة االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارتتمثل اال

إلى  %2.85م: 2017ديسمبر  31) %3.2م هو 2018مارس  31في هذه االستثمارت كما لة على متوسط نسبة العموإن 

 م على التوالي.2021م و2020وتستحق في  سنويا  ( 3.2%
 

م والسنة 2018مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في كانت الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل ا

 م على النحو التالي:2017ديسمبر  31المنتهية في 

 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

   عمليات المساهمين

585729. الرصيد في بداية الفترة/السنة  272.900 

 295.000 ــ     المشتريات

 (279.166) ــ     االستحقاق 

 8.851 2.303 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالعمولة من 

 297.585 299.888 الرصيد في نهاية الفترة/السنة
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 )تتمة(ات استثمارـ  7

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلعمليات المساهمين ـ  7-3

في "صندوق القوافل" الذي يُدار بواسطة المساهم  استثمارا  ات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراال تتضمن

، وتتضمن استثمار في أسهم سعودي(ألف لاير  31.145: م2017ديسمبر  31سعودي )ألف لاير  31,283 بمبلغالمؤسس 

ألف لاير  555م: 2017ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 507شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )"تداول"( بمبلغ 

 .سعودي(
 

ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2018مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  كانت الحركة في هذه االستثمارات

  م على النحو التالي:2017

 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 31.206  31.700  الرصيد في بداية الفترة/السنة

 494  90  التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة/السنة

 31.700  31.790  الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمارات متماثلتان.

 

  وحدات احتياطي -8
 

 نتهية فيالم أشهرالثالثة  

 م2018مارس  31

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 السنة المنتهية في

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 70,282  107.177  الرصيد في بداية الفترة/السنة

 38,531  11.686  اشتراكات استثمارية

 (13,532) (3.840) تصفيات 

 11,896  3.099  (6متاحة للبيع )اإليضاح  التغير في القيمة العادلة الستثمارات

 107,177  118.122  الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

 حسابى احتياطي -9
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2018مارس  31

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 السنة المنتهية في

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 871  958  /السنةالرصيد في بداية الفترة

 87  (40) التغير في االحتياطي الحسابي، صافي  

 958  918  الرصيد في نهاية الفترة/السنة
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 شتراكات غير مكتسبةالحركة في ا -10

 م2018مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31السنة المنتهية في

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

معيدي  حصة

 أمينالت

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

ألف لاير  

 سعودي

 

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

 10,981  (6.912) 17,893  11.081  (7.261) 18.342  الرصيد في بداية الفترة/السنة

اشتراكات مكتتبة / )مسندة( 

 68.021  (17.599) 85.620  13.997  (445) 14.442  السنةرة/ الفتخالل 

  32.784 (7.706)  25.078  103,513 (24.511)  79,002 

اشتراكات استثمارية 

 واشتراكات مكتسبة خالل

 (85,171) (19.152) 3.993  (23.145) السنة الفترة/
         

 17,250 (67.921) 

 11,081     (7.261) 18,342  5.926  (3.713) 9.639  الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

 مطالبات تحت التسوية -11
 

 م2018مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31السنة المنتهية في

 )مراجعة(

 

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 الصافي التأمين

 

 اإلجمالي

حصة 

معيدي 

 الصافي التأمين

ألف لاير  

 سعودي

لف لاير أ

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

 2.216 (10.685) 12.901 2.294 (10.462) 12.756 مطالبات تحت التسوية

الغ متكبدة لم يتم اإلبلبات امط

(5.332) 8.238 عنها  2.906 8.338 (4.901)  3.437 

(794.15) 20.994 إجمالي المطالبات تحت التسوية  5.200 21.239 (15.586)  5.653 

 
 

 جهات ذات عالقةمعامالت مع ـ  12

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين المؤسسين والمدراء وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة 

واألحكام  للشروطوفقا العالقة  الجهات ذاتتتم جميع المعامالت مع تلك  مشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الجهات.

 .اإلدارةاالعتيادية والمعتمدة من قبل 
 
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع ، 7و 6 ،4، 1ات اإليضاحفي الواردة باإلضافة إلى اإلفصاحات  (أ

 : المنتهية أشهرخالل الثالثة  الجهات ذات العالقة
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 )تتمة( جهات ذات عالقةمعامالت مع ـ  12
 

 
 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات

  

مارس  31

 م2018

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

مارس  31

 م2017

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي
    

 ات محتفظ بهااستثمارمكتسبة من  عمولة بنك الجزيرة
 2.250 2.416 االستحقاقحتى تاريخ    

 295 204 عمولة من ودائعإيراد  
 629 90 مكتتبةإجمالي اشتراكات  
 6.933 3.410 مطالبات مدفوعة 
    

 164 138 االستثمارمكتسبة من صناديق  أرباح الجزيرة كابيتال
    

 11 13 المكتتبةشتراكات إجمالي اال مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
    

 458 391 (1ضاح )اإلي صافي – بدالترواتب ومكافأت و الرئيسين اإلدارة موظفي
 9 2 المكتتبةشتراكات إجمالي اال 

 

 (.1 اإليضاح)انظر  بنك الجزيرة )المساهم المؤسس( ـ جهة ذات عالقةالمبلغ المستحق من  يمثل (ب

ال : م2017ديسمبر  31) أالف لاير سعودي 9في قائمة المركز المالي  الظاهرةاالشتراكات المستحقة القبض تتضمن  (ج
 ة )المساهم المؤسس(.من بنك الجزير (شيء

 

 الزكاة وضريبة الدخلـ  13

فيما يلي  من قبل الشركة وفقا  ألنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية.المستحقة الزكاة وضريبة الدخل  احتسابتم 

 31نتهية في م والسنة الم2018مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع

 :م على النحو التالي2017ديسمبر 
 

 الزكاة  (أ
 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 1.217  895 الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 762  195 الزكاة للفترة/للسنة 

 (1.084) ــ     الزكاة المدفوعة خالل الفترة/السنة 

 895  1.090 السنةالفترة/الرصيد في نهاية 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخلـ  13

 
 ضريبة الدخل (ب

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 سعوديألف لاير 

 

 م2017 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 113  128 الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 127  32 للفترة/للسنة  الدخل ضريبة

 (112) ــ    المدفوعة خالل الفترة/السنة الدخل ضريبة 

 128  160 السنةالفترة/الرصيد في نهاية 

 
 وضع الربوط

 31م والسنوات المنتهية في 2014ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن الفترة المنتهية في 
لم يتم بعد  مقيدة.لزكاة والدخل )الهيئة( وقد حصلت الشركة على شهادات م إلى الهيئة العامة ل2017الى م 2015ديسمبر 

 اصدار ربوط زكوية وضريبية من قبل الهيئة.
 

 ربحية السهم ـ  14
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة على  للفترةبقسمة صافي الدخل األساسية والمخفضة ربحية السهم  احتسابتم 

 ية الفترة.كما في نهاوالقائمة 
 

 العادلة لألدوات المالية  ـ القيم 15
 
أصل أو سداد التزام بين طرفين في السوق بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة  بيعالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن  (أ

 . في تاريخ القياس نظامية
 

ات مستحقة القبض واستثمارات متاحة وودائع مرابحة واشتراكلدى البنوك نقد تتكون الموجودات المالية للشركة من 
واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذمم مدينة أخرى ومبالغ  مطلوبات مرتبطة بوحداتللبيع لتغطية 

التأمين ومطالبات تحت  لمعيديمستحقة من عمليات التأمين، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من أرصدة ذمم دائنة 
م 2018مارس  31لقيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن القيم الدفترية. كما في التسوية. إن ا

( لم يكن هناك أي أدوات مالية أخرى محتفظ بها من 7و 6وبمنأى عن االستثمارات المحملة بالقيمة العادلة )اإليضاحان 
 .قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة

 
 لشركة التدرج الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها:تستخدم ا (ب
 

 األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المالية ذاتها )أي بدون تعديل أو مواربة(،المستوى األول: 
 

ة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد فيها جميع المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثل

 المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها، و
 

 المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.
 

ة العادلة هي أدوات مالية من المستوى ، جميع األدوات المالية المقيمة بالقيمم2017ديسمبر  31و م2018مارس  31كما في 
 .الفترةما بين المستويات خالل هناك تناقالت . لم يكن األول( ىم: المستو2017) األول
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 ات التشغيلمعلومات قطاعـ  16

 

عن سؤول والميتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير المقررة من المدير األول للتشغيل 

. ألغراض اإلدارة، يتخذ القرارات االستراتيجية الذيالعضو المنتدب حددها كما  الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل توزيع

يتم إعداد التقارير بشأنها في إطار ثالث فإن أنشطة عمليات التأمين والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية رقعة لها 

 نحو التالي:وحدات عمل مبينة على ال

 المرتبطة اتستثمارلالتأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة يقدم منتجات  -اا األفراد تأمين قط

 بالوحدات.

ويقدم أيضا  منافع حماية  ى أعضاء المؤسسات على أساس جماعيالحياة إلعلى يقدم برامج تأمين  -تأمين قطاا المجموعات 

فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية. يتضمن هذا القطاا منافع حماية فيما يتعلق من االئتمان 

 بالتسهيالت االئتمانية األخرى باستنثاء القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالء الشركة.

 القطاعات التشغيلية ال تشمل عمليات المساهمين في الشركة.
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 ات التشغيل )تتمة(ات قطاعمعلومـ  16
 
 م )غير مراجعة(2018مارس  31في  كما 

  

اداألفرتأمين قطاع   

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    موجودات

 680 680 ــ        ، صافياشتراكات مستحقة القبض

 3.713 3.713 ــ        ين غير مكتسبةحصة معيدي التأمين من اشتراكات تأم

 10.462 10.462 ــ        حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 5.332 5.332 ــ        لم يتم اإلبالغ عنهامتكبدة حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 117.587 ــ        117.587 وحداتمرتبطة ب مطلوباتمتاحة للبيع محتفظ بها لتغطية  استثمارات

 117.587 20.187 137.774 

    موجودات غير موزعة:

 48.634   نقد وما فى حكمه

 346.792   استثمارات

 5.946   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 633   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 261   أثاث وتجهيزات

 35.000   وديعة نظامية

 575.040   موجوداتالإجمالي 

    

    مطلوبات

 5.013 4.820 193 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 9.639 9.639 ــ        اشتراكات غير مكتسبة

 12.756 12.756 ــ        مطالبات تحت التسوية

 8.238 8.238 ــ        مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 118.122 ــ        118.122 وحداتاحتياطي 

 918 ــ        918 سابى احتياطى ح

 119.233 35.453 154.686 

    ة:غير موزعوفائض مطلوبات 

 15.321   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 1.779   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1.250   زكاة وضريبة دخل

 3.345   الفائض من عمليات التأمين

 176.381   مطلوباتالإجمالي 

    

    ساهمينحقوق الم

 350.000   رأس المال

 16.885   احتياطي نظامي

 31.774   مبقاة أرباح

 398.659   إجمالي حقوق الملكية

 575.040   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 ات التشغيل )تتمة(معلومات قطاعـ  16

 
 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31في  كما 

  
ادقطاا تأمين األفر  

ن قطاا تأمي
 المجموعات 

 
 اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    موجودات

 203 203 ــ       اشتراكات مستحقة القبض، صافي
 7.261 7.261 ــ       حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير مكتسبة

 10.685 10.685 ــ       حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
 4.901 4.901 ــ       حصة معيدي التأمين من مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 106.626 ــ       106.626 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

 106.626 23.050 129.676 
    موجودات غير موزعة:

 53.262   نقد وما فى حكمه
 344.286   استثمارات

 5.432   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
 754   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 35.000   وديعة نظامية

 568.410   إجمالي الموجودات

    

    مطلوبات

 7.965 7.780 185 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 18.342 18.342 ــ       اشتراكات غير مكتسبة

 12.901 12.901 ــ       سويةمطالبات تحت الت
 8.338 8.338 ــ       مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 107.177 ــ       107.177 احتياطي وحدات
 958 ــ       958 احتياطى حسابى 

 108.320 47.361 155.681 
    مطلوبات وفائض غير موزعة:

 15.489   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 1.960   أة نهاية الخدمة للموظفينمكاف

 1.023   زكاة وضريبة دخل

 2.713   الفائض من عمليات التأمين

 176.866   إجمالي المطلوبات

    

    حقوق المساهمين

 350.000   رأس المال

 16.885   احتياطي نظامي

 24.659   أرباح مبقاة

 391.544   إجمالي حقوق الملكية

 568.410   بات وحقوق المساهمينإجمالي المطلو
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 ات التشغيل )تتمة(معلومات قطاعـ  16
 
 م )غير مراجعة(2018مارس  31كما في  

  

اداألفرتأمين قطاع   

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    يراداتاإل

 14.442  597  13.845  إجمالي اشتراكات مكتتبة 

 (445) (252) (193) اشتراكات مسندة 

    

 13.997  345  13.652  صافي اشتراكات التأمين 

 5.155  5.155  ــ       صافي، تغير في اشتراكات غير مكتسبةال

    

 19.152  5.500  13.652  صافي اشتراكات مكتسبة

 461  ــ       461  إيرادات تأمين أخرى

    

 19.613  5.500  14.113  جمالي اإليراداتإ

    

    تكاليف ومصاريف التأمين

 (3.523) (3.523) ــ       إجمالي مطالبات مدفوعة

 2.829  2.829  ــ       حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

    

 (694) (694) ــ       صافي المطالبات المدفوعة

 (78) (78) ــ       ، بالصافيالتسوية في المطالبات تحت اتالتغير

 531  531  ــ       صافيبال، مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في

    

 (241) (241) ــ       صافي المطالبات المتكبدة

 (11.686) ــ       (11.686) اشتراكات استثمارية، صافي

 40  ــ       40  الحسابي حتياطيالتغير في اال

 (319) ــ       (319) وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 (72) (3) (69) رسوم إشراف وتفتيش

 (12.278) (244) (12.034)  تكاليف ومصاريف التأمينإجمالي 

 7.335  5.256  2.079  صافي إيرادات التأمين

    

    )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (27) (27) ــ       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (2.124) ــ       ــ       مصاريف عمومية وإدارية

 2.416  ــ       ــ       من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عموالت

 204  ــ       ــ       عموالت من ودائع

 90  ــ       ــ       بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ربح غير محقق من استثمارات

 8  ــ       ــ       توزيعات أرباح

 72  ــ       ــ       إيرادات أخرى

 639    ، بالصافيإجمالي إيرادات تشغيلية أخرى

 7.974    صافي الدخل للفترة

 (632)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 7.342    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين
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 ات التشغيل )تتمة(لومات قطاعمعـ  16
 مراجعة(غير م )2017مارس  31كما في  

  

اداألفرتأمين قطاا   

تأمين قطاا 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    يراداتاإل

 13.147  1.153  11.994  إجمالي اشتراكات مكتتبة 

 اشتراكات مسندة 

 محلية

 خارجية

 

 ــ   

(712) 

 

(5) 

(159) 

 

(5) 

(871) 

    

 12.271  989  11.282  صافي اشتراكات التأمين 

 4.978  4.978  ــ       صافي، تغير في اشتراكات غير مكتسبةال

    

 17.249  5.967  11.282  صافي اشتراكات مكتسبة

 512  ــ       512  إيرادات تأمين أخرى

    

 17.761  5.967  11.794  تإجمالي اإليرادا

    

    تكاليف ومصاريف التأمين

 (7.031) (6.933) (98) إجمالي مطالبات مدفوعة

 6.367  6.338  29  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

    

 (664) (595) (69) صافي المطالبات المدفوعة

 (28) (28) ــ       ، بالصافيفي المطالبات تحت التسوية اتالتغير

 12  12  ــ       صافيبال، مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في

    

 (680) (611) (69) صافي المطالبات المتكبدة

 (9.935) ــ       (9.935) اشتراكات استثمارية، صافي

 13  ــ       13  الحسابي حتياطيالتغير في اال

 (389) ــ       (389) وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 (66) (6) (60) رسوم إشراف وتفتيش

 (11.057) (617) (10.440)  تكاليف ومصاريف التأمينإجمالي 

 6.704  5.350  1.354  صافي إيرادات التأمين

    

    )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (10) (10) ــ       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (1.740) ــ       ــ       إداريةمصاريف عمومية و

 2.250  ــ       ــ       من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عموالت

 295  ــ       ــ       عموالت من ودائع

 184  ــ       ــ       بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ربح غير محقق من استثمارات

 193  ــ       ــ       إيرادات أخرى

    

 1.172    الصافي ب، إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى

    

 7.876    صافي الدخل للفترة

    

 (596)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
    

 7.280    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين
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 معلومات إضافيةـ  17

 األولية قائمة المركز المالي (أ
 

 عمليات المساهمين ات التأمينعملي 

م 2018مارس  31

 عمليات المساهمين عمليات التأمين )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م )مراجعة(2017

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       موجوداتال

 53.262  6.448  46.814  48.634  4.340  44.294  النقد وما في حكمه

 203  ــ    203  680  ــ    680  ، صافي اشتراكات مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من اشتراكات 

 7.261  ــ    7.261  3.713  ــ    3.713  تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 10.685  ــ    10.685  10.462  ــ    10.462  التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 4.901  ــ    4.901  5.332  ــ    5.332  لم يتم اإلبالغ عنها متكبدة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 106.626  ــ    106.626  117.587  ــ    117.587  مطلوبات مرتبطة بوحداتلتغطية 

 344.286  329.285  15.001  346.792  331.678  15.114  استثمارات

 5.432  ــ    5.432  5.946  ــ    5.946  عالقةجهة ذات  من ةمستحقمبالغ 

 754  46  708  633  26  607  مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 24.488  24.488  ــ    30.314  30.314  ــ    مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 ــ    ــ    ــ    261  ــ    261  اثاث وتجهيزات

 35.000  35.000  ــ    35.000  35.000  ــ    وديعة نظامية

  203.996  401.358  605.354  197.631  395.267  592.898 

 (24.488) (24.488) ــ    (30.314) (30.314) ــ    ناقص: استبعادات من عمليات بينية

 568.410  370.779  197.631   575.040  371.044  203.996  موجوداتالإجمالي 

       

       مطلوباتال

 15.489  2.700  12.789  15.321  1.449  13.872  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 7.965  ــ    7.965  5.013  ــ    5.013  ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 18.342  ــ    18.342  9.639  ــ    9.639  اشتراكات غير مكتسبة

 12.901  ــ    12.901  12.756  ــ    12.756  التسوية تحت مطالبات

 8.338  ــ    8.338  8.238  ــ    8.238  لم يتم اإلبالغ عنها متكبدةمطالبات 

 107.177  ــ    107.177  118.122  ــ    118.112  وحدات احتياطي 

 958  ــ    958  918  ــ    918  حسابىاحتياطي 

 1.960  ــ    1.960  1.779  ــ    1.779  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 1.023  1.023  ــ    1.250  1.250  ــ    دخل زكاة وضريبة

 24.488  ــ    24.488  30.314  ــ    30.314  مبالغ مسحقة لعمليات المساهمين 

 2.713  ــ    2.713  3.345  ــ    3.345  فائض من عمليات التأمين

  203.996  2.699  206.695  197.631  3.723  201.354 

 (24.488) ــ    (24.488) (30.314) ــ    (30.314) ناقص: استبعادات من عمليات بينية

 176.866  3.723  173.143  176.381  2.699  173.682  المطلوباتإجمالي 

       

       حقوق المساهمين

 350.000  350.000  ــ    350.000  350.000  ــ    س المال رأ

 16.885  16.885  ــ    16.885  16.885  ــ    احتياطي نظامي

 24.659  24.659  ــ    31.774  31.774  ــ    أرباح مبقاة
       

 391.544  391.544  ــ    398.659  398.659  ــ    إجمالي حقوق المساهمين

       

 568.410  395.267  173.143  575.040  401.358  173.682  إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
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 )تتمة( معلومات إضافيةـ  17

 األولية قائمة الدخل (ب

 مارس )غير مراجعة( 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م 2017    ات المساهمينعملي عمليات التأمين م 2018     عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       يراداتاإل

 13.147  ــ    13.147  14.442  ــ    14.442  إجمالي اشتراكات مكتتبة 

 اشتراكات مسندة:

 محلية

 خارجية

 

 ــ     

(445) 

 

 ــ   

 ــ   

 

 ــ    

(445) 

 

(5) 

(871) 

 

 ــ    

 ــ    

 

(5) 

(871) 

       

 12.271  ــ    12.271  13.997  ــ    13.997  مكتتبةاشتراكات صافي 

، ةتغير في اشتراكات غير مكتسبال

صافيبال  4.978  ــ    4.978  5.155  ــ    5.155  

       

 17.249  ــ    17.249  19.152  ــ    19.152  اشتراكات مكتسبةصافي 

 512  ــ    512  461  ــ    461  إيرادات تأمين أخرى

       

 17.761  ــ    17.761  19.613  ــ    19.613  إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف تأمين

 (7.031) ــ    (7.031) (3.523) ــ    (3.523) إجمالي مطالبات مدفوعة

معيدي التأمين من مطالبات حصة 

 6.367  ــ    6.367  2.829  ــ    2.829  مدفوعة

       

 (664) ــ    (664) (694) ــ    (694) صافي مطالبات مدفوعة

التغيرات في مطالبات تحت التسوية، 

 (28) ــ    (28) (78) ــ    (78) بالصافي

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم 

 12  ــ    12  531  ــ    531  ، بالصافيهااإلبالغ عن

       

 (680) ــ    (680) (241) ــ    (241) متكبدةصافي مطالبات 

 (9.935) ــ    (9.935) (11.686) ــ    (11.686) بالصافيية، اشتراكات استثمار

 13  ــ    13  40  ــ    40  الحسابيحتياطي التغير في اال

 (389) ــ    (389) (319) ــ    (319) ائق تأمينتكاليف اقتناء وث

 (66) ــ    (66) (72) ــ    (72) رسوم إشراف وتفتيش

       

 (11.057) ــ    (11.057) (12.278) ــ    (12.278) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

       

 6.704  ــ    6.704  7.335  ــ    7.335  صافي دخل التأمين

       

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (10) ــ    (10) (27) ــ    (27) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (1.740) (585) (1.155) (2.124) (770) (1.354) مصاريف عمومية وإدارية

من استثمارات محتفظ بها حتى  عموالت

 2.250  2.250  ــ    2.416  2.303  113  تاريخ االستحقاق

 295  51  244  204  7  197  عموالت من ودائع

بالقيمة  ربح غير محقق من استثمارات

 184  184  ــ    90  90  ــ    العادلة من خالل قائمة الدخل 

 ــ    ــ    ــ    8  8  ــ    توزيعات أرباح

 193  16  177  72  12  60  إيرادات أخرى

لية إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغي

 أخرى

 

(1.011) 

 

 1.650 

 

 639 

 

(744) 

 

 1.916 

 

 1.172 
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 )تتمة( معلومات إضافيةـ 17

 )تتمة( األولية ب( قائمة الدخل

  مارس )غير مراجعة( 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م 2017    عمليات المساهمين عمليات التأمين م 2018     عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 

 ف لاير سعوديأل

 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 7.876 1.916 5.960  7.974  1.650  6.324  عمليات الصافي الفائض من 

       

 ــ    5.364 (5.364) ــ    5.692  (5.692) الفائض المحول إلى المساهمين

       

 7.876 7.280 596  7.974  7.342  632  ترةصافي الدخل للف

       

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 ــ    35.000 ــ    ــ    35.000  ـ     القائمة )باآلالف( 

       

ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترة 

 )لاير سعودي(

 

 ـ    

 

 0.210 

 

 ــ   

 

 ــ   

 

0.208 

 

 ــ   

 
 

 األولية الدخل الشاملج( قائمة 

 مارس )غير مراجعة( 31المنتهية في فترة الثالثة أشهر 

 م 2017    عمليات المساهمين عمليات التأمين م 2018     عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       

 7.876 7.280 596 7.974  7.342 632 صافي الدخل للفترة 

       

 ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     الدخل الشامل اآلخر

       

للفترةإجمالي الدخل الشامل   632 7.342  7.974 596 7.280 7.876 
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 معلومات إضافية )تتمة(ـ 17

 األولية د( قائمة التدفقات النقدية

 مارس )غير مراجعة( 31المنتهية في ة الثالثة أشهر فتر

 م 2017    عمليات المساهمين عمليات التأمين م 2018    عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       األنشطة التشغيلية

الدخل للفترةصافي    632  7.342  7.974  596  7.280  7.876 

       :للفترةتعديالت 

من اشتراكات غير  حصة معيدي التأمين

 3.249  ــ      3.249  3.548  ــ      3.548  مكتسبة

 (8.227) ــ      (8.227) (8.703) ــ      (8.703) اشتراكات غير مكتسبة

 (10) ــ      (10) 27  ــ      27  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

عمولة على استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 (2.250) (2.250) ــ      (2.416) (2.303) (113) االستحقاق

مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة 

 (184) (184) ــ      (90) (90) ــ      العادلة في قائمة الدخل

 ــ      ــ      ــ      1  ــ      1  االستهالك

 200  ــ      200  440  ــ      440  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

       

 (4.168)  4.949  781 (4.192)  4.846  654 

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (829) ــ      (829) (504) ــ      (504) اشتراكات مستحقة القبض

وية صة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسح  4.989  ــ      4.989  223  ــ      223  

م يتم لمتكبدة حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 (23) ــ      (23) (431) ــ      (431) اإلبالغ عنها

ية استثمارت متاحة للبيع محتفظ بها لتغط

، صافيالمطلوبات المرتبطة بالوحدات  (9.600) ــ      (9.600) (10.961) ــ      (10.961) 

عالقةجهه ذات  من ةمستحقمبالغ   (2.824) ــ      (2.824) (514) ــ      (514) 

 (178) (276) 98  122  21  101  مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 (1.687) (617) (1.070) (169) (1.252) 1.083  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (5.987) ــ      (5.987) (2.952) ــ      (2.952) ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

 (4.961) ــ      (4.961) (145) ــ      (145) مطالبات تحت التسوية

 10  ــ      10  (100) ــ      (100) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 9.658  ــ      9.658  10945  ــ      10.945  احتياطي وحدات

 (13) ــ      (13) (40) ــ      (40) احتياطي حسابي

لعمليات المساهمين ةمستحقمبالغ   5.527  ــ      5.527  5.826  ــ      5.826  

من عمليات التأمينمبالغ مستحقة   (5.527) (5.527) ــ      (5.826) (5.826) ــ      
       

ياتالنقد المستخدم في العمل  (1.637) (2.108) (3.745) (9.217) (1.574) (10.791) 

 (9) ــ      (9) (621) ــ      (621) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
       

يلية صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغ  (2.258) (2.108) (4.366) (9.226) (1.574) (10.800) 
       

       النشاط االستثمارى

 ــ      ــ      ــ      (262) ــ      (262)  أثاث وتجهيزاتشراء 
       

مارىالنشاط االستثصافي النقد المستخدم فى   ــ      ــ      ــ      (262) ــ      (262) 
       

 (10.800) (1.574) (9.226) (4.628) (2.108) (2.520) صافي النقص في النقد وما في حكمه
       

 81.877  22.893  58.984  53.262  6.448  46.814   الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 
       

الفترة النقد وما في حكمه في نهاية    44.294  4.340  48.634  49.758  21.319  71.077 
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  ـ دمج عمليات المساهمين وعمليات التأمين 18

 

بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. فيما يلي ملخصا  بهذه التغيرات من تم إعادة تصنيف وإعادة تجميع 

 أجل التمشي مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 ( 2كما تم توضيحه في اإليضاح )القوائم السابقة للمركز المالي والدخل والتدفقات ، فإن حول هذه القوائم المالية األولية

األولية كانت تُعرض بشكل مستقل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وقد تم دمجهما معا  لعرض قوائم النقدية 

 ية األولية على مستوى الشركة.دقركز المالي والدخل والتدفقات النالم

 

 بقا  بشكل مستقل في إن المبالغ "المستحقة من/إلى" عمليات المساهمين وعمليات التأمين التي كان يتم التقرير عنها سا

 "أ"(. 17قائمة المركز المالي ذات الصلة، تم استبعادها اآلن )انظر اإليضاح 

 

  بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين وكانت تُعرض  90/10إن حصة الفائض في عمليات التأمين المجزأة بمعدل

 ."ب"( 17اح بشكل مستقل، تعرض اآلن كمصروف في قائمة الدخل األولية )انظر اإليض

 

 القوائم المالية األولية الموجزة  اعتماد ـ 19

 

 .م(2018 مايو 10)الموافق هـ 1439شعبان  24بتاريخ  دارةاإلمجلس  من قبلالقوائم المالية األولية الموجزة هذه  اعتمادتم 


