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 المنشأة واألنشطة الرئيسية -1
 

شررركة سرروليدرتي السررعودية للتكافررل )  الشررركة  ( هرري شررركة مسرراهمة سررعودية مسررجلة فرري المملكررة العربيررة السررعودية  

 هررررررررـ )الموافررررررررق1431  جمررررررررادى الثرررررررراني 11بترررررررراريخ  1010288775لسررررررررجل التجرررررررراري رقررررررررم بموجرررررررر  ا

   كما يلي:المسجل للشركة  الرئيسي إن عنوان المكت ، (2010مايو 25

 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

 المكت  الرئيسي 

 شارع الثمامة

       85770ب .ص

 11612الرياض 

 .المملكة العربية السعودية
 

بتراريخ  83الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السرعودية طبقراً للمرسروم الملكري رقرم  تم ترخيص 

جمرادى الثراني  3بتراريخ  181(، وقررار مجلرس الروزراء رقرم ق/ 2009مرارس  16هـ )الموافرق 1430ربيع األول  19

جمررادى الثرراني  25السررعودية )تررداول( منررذ  لماليررةالسرروق اتررم إدراا الشررركة فرري  ،(2010مررايو  17هررـ )الموافررق 1431

( أصردرت مؤسسرة النقرد 2011مرارس  19هرـ )الموافرق 1432ربيع الثاني  14في  .(2010يونيو  8هـ )الموافق 1431

 رقرررررررررررررررررم )بموجررررررررررررررررر  الخطررررررررررررررررراب  موافقرررررررررررررررررة رسرررررررررررررررررميةالعربررررررررررررررررري السرررررررررررررررررعودي ) سررررررررررررررررراما ( 

 .للشركة لمزاولة أعمال التأمين (31/20113ت م ن /

 
 دادأسس اإلع -2
 

ديسمبر  31و  2019سبتمبر  30المنتهية في  والسنة لفترةول الموجزة للشركة كما في األوليةالمالية  القوائمإعداد تم 

ً ، على التوالي، وفق2018  ( IFRSلتقارير المالية الدولية ) إلعداد ا المعاييرالدوليةو (34) رقم لمعيار المحاسبة الدولي ا

لشركات في المملكة اتمد في المملكة العربية السعودية وقانون الرقابة على التأمين ولوائح على النحو المعو على التوالي

 العربية السعودية.

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية 2019يوليو  23في 

ا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة الدخل. يتماشى هذ قائمةلحساب الزكاة وضرائ  الدخل في 

  (.IASBعن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 

وفقًا لذلك، غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع 

)كما هو موضح   المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء   السياساتــ (8)رقم  يمعيار المحاسبة الدول

 .الموجزة( األوليةالمالية  القوائمعلى  12 اإليضاح رقمفي  تأثيرات هذا التغيير عن تم الكشفو( 3 رقم اإليضاحفي 
 

ً لمبدأ  القوائمأعدت  القيمة العادلة بقياس ال يخية، باستثناءاالستمرارية ومبدأ التكلفة التارالمالية األولية الموجزة وفقا

كما لم يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة بطريقة التصنيف المتداول /  المتاحة للبيع. لالستثمارات

رة ودائع قصي، ومع ذلك يمكن تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها متداولة: النقدية وما في حكمهاغير المتداول 

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي، حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، األجل / إيرادات ثابتة، 

المتكبدة غير المبلغ عنها، تكاليف ، حصة معيدي التأمين من المطالبات حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

ً وماكتتاب مؤجلة،  حاملي الوثائق، دائنون ومصاريف لمطالبات مستحقة الدفع  وجودات أخرى،مصاريف مدفوعة مقدما

أقساط تأمين غير مكتسبة، عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة، ، الدائنة معيدي التأمين أرصدةمستحقة ومطلوبات أخرى، 

توزيعات الفائض ت أخرى، ايات أقساط إضافية واحتياطياحتياطمطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها، 

. يمكن تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير ، مستحق ألطراف ذات عالقةدخلالزكاة وضريبة المستحقة، 

وحق استخدام  ،وديعة نظامية، مكافأة نهاية الخدمةاألصول غير الملموسة،  ،ممتلكات ومعدات ،متداولة: االستثمارات

 األصول.
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2
 

على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات يج  وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، 

اإليرادات وكذلك ، والمطلوبات، موجوداتيتم تسجيل ال .المالية وفقا لذلك القوائمعرض يتم التأمين وعمليات المساهمين و

لمصاريف المتعلقة بالعمليات ا توزيع أساس يتم تحديد .في الحسابات الخاصة بذلك النشاطبكل نشاط الخاصة  المصاريفو

 من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.والموافقة عليها المشتركة 
 

ن وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأميوقائمة الدخل الشامل  قائمة الدخل، قائمة المركز المالي األولية الموجزةتم عرض 

ً لتزامامالية تكميلية  كقوائم 31إلى  28الصفحات في  وعمليات المساهمين بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن  ا

مؤسسة النقد العربي تتطل  اللوائح التنفيذية الصادرة عن  .مؤسسة النقد العربي السعودياللوائح التنفيذية الصادرة من 

 المطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.الفصل الواضح بين الموجودات والسعودي 
الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة قائمة الدخل و قائمةوقائمة المركز المالي األولية الموجزة ، فإن وبناًء على ذلك

فات لمطلوبات واإليرادات والمصرو، تعكس فقط الموجودات واات المساهمين المشار إليها أعالهلعمليات التأمين وعملي

 في العمليات المعنية. واألرباح أو الخسائر الشاملة
 

المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات  القوائمعند إعداد 

بين واألرباح أو الخسائر غير المحققة  والمعامالت األرصدة بعمليات المساهمين.أرصدة المعامالت الخاصة التأمين مع 

إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات  .إن وجدت المشتركة يتم إستبعادها بالكامل أثناء الدمج، العمليات

 المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
 

المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة، وقائمة الدخل،  القوائميات التأمين مع منفصلة لعمل قوائمإدراا 

معلومات تكميلية ك المالية بالقوائمصلة الذات  معينةإيضاحات  باإلضافة إلىوقائمة الدخل الشامل، والتدفقات النقدية، 

 اللوائح التنفيذية. لالمتثال لمتطلباتإضافية 
 

إن التقارير المالية األولية.   - 34( IASالمالية األولية الموجزة للشركة وفقاً للمعاير المحاسبية الدولية ) القوائمهذه  تم إعداد

المالية األولية الموجزة ال تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويج  أن تقرأ بالتزامن  القوائم

 .2018ديسمبر  31شركة للسنة المنتهية في مع القوائم المالية لل
 

 بالريال السعودي. الموجزةيتم التعبير عن هذه المعلومات المالية األولية 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

 قوائمالمالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد ال القوائمالسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 

 : ، باستثناء2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  كما فيلمالية السنوية ا
 

 عقود اإليجار – 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   3-1
 عقود اإليجار ، وتفسير التقرير المالي  17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 عقود إيجار  15 لتحديد ما إذا كان ترتي  ما يحتوي على عقد إيجار ، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير   4م الدولي رق

   تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد 27حوافز ، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم   -التشغيل 

 اإليجار .
 

. يقوم المستأجر ا وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار عقود اإليجار  نموذ 16قم يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ر

يمثل حقه في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات ل بحق استخدام األصلباالعتراف 

للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى  اإليجار. يوجد هناك اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار

أي يستمر المؤجرين بتصنيف عقود االيجار الى عقود ايجار  -طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي

 تمويلي أو تشغيلي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 قود اإليجار )تتمة(ع – 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3-1
 

 

 : 16التعديل المعترف به من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ
 

منهجية التطبيق بأثر رجعي المعدل  مباستخدا 2019يناير  1في  16اعتمدت الشركة المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية 

)كتعديل للرصيد االفتتاحي( المدفوعات  16ارير المالية الدولي وبالتالي يتم االعتراف باألثر التراكمي العتماد المعيار للتق

 ودون إعادة تعديل في ارقام المقارنة. 2019يناير  1المقدمة دون أي تأثير على رصيد األرباح المبقاة في 
 

م تحديدها ت 2019يناير  1قبل  تعريف عقد اإليجار عند االنتقال، أي جميع العقود المبرمةلعملية  طبقت الشركة وسيلة

 .(4وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) 17قًا لمعيار المحاسبة الدولي كعقود إيجار وف
 

 كاالتي:2019يناير  1على قائمة المركز المالي كما في  16تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي 
 
 

 2019يناير  1 الزيادة / والنقصان 2018ديسمبر  31 

 12.457.399 12.457.399 - لوحق إستخدام األص

 - (610.967) 610.967 مقدما  اتمدفوع

 (11.846.432) (11.846.432) - التزام ايجار 
 

 السياسة المحاسبية  (ب

ن ر بيلمباني المكات . يتم تخصيص كل دفعة إيجا ةإعترفت الشركة باألصول واإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلي

مدار فترة اإليجار إلنتاا معدل  علىالموجزة قائمة الدخل الشامل األولية على  تُحمل تكلفة التمويلااللتزام وتكلفة التمويل. 

على المدى األقصر من  حق استخداكم األصولفائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك 

 بت.يجار على أساس القسط الثاالعمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإل
 

 .على أساس القيمة الحالية يا  يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئ
 

  بالتكلفة التي تشمل ما يلي: حق استخدام األصوليتم قياس  -1

  .مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار 

 ريخ البدء مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة.  أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تا 

  و أولية،أي تكاليف مباشرة 

 .تكاليف الترميم 
 

 تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:    -2 

 ( بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهريةمدفوعات ثابتة) .مخصوما منها حوافز اإليجار المستحقة القبض 

 قد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر. ع 

  .المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموج  ضمانات القيمة المتبقية 

  و  الخيار،سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا 

  ذي يمارس هذا الخيارإذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر ال اإليجار،دفع غرامات إلنهاء عقد. 
 

وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض  اإلضافي،يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض 

 .األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة
 

إليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط يتم إدراا المدفوعات المرتبطة بعقود ا

 شهًرا أو أقل. 12الثابت كمصروف في قائمة الدخل األولية. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها 
 

 .تشمل األصول منخفضة القيمة العناصر الصغيرة المتعلقة بالمعدات المكتبية
 

روط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال يتم التفاوض على ش

 ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. عهود،تفرض اتفاقيات اإليجار أي 



 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

 مساهمة سعودية( )شركة 

 )تتمة( )غير مراجعة( المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 

 2019سبتمبر  30في  ةلمنتهيأشهر ا التسعة ةلفتر

 جميع المبالغ بالريال السعودي 
  

- 10 - 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 السياسة المحاسبية  (ب
 

 والرصيد: حق استخدام األصولفيما يلي اإلستهالك المحمل ل
 

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

     التكلفة

 -  12,457,399   2019يناير  1الرصيد في 

 -  -  اإلضافات 

 -  12,457,399  2019 سبتمبر 31الرصيد كما في 

     

     المتراكم اإلستهالك

 -  -   2019يناير  1الرصيد في 

 -  1,414,258  المصروف

 -  1,414,258  2019سبتمبر  31الرصيد كما في 

     

 -  11,043,141  2019سبتمبر  31الرصيد الدفتري كما في 

 
 التزام االيجار في نهاية الفترة كالتالي:

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 -  8,323,600  الجزء غير المتداول من التزام االيجار 

 -  1,739,457  تزام االيجار الجزء المتداول من ال

  10,063,058  - 

 
مبلغ  2019سبتمبر  30اإليجار المعترف بها خالل الفترة المنتهية في  التزاماتيبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على 

 .لاير سعودي 330.966
 

 .%4بنسبة  2019يناير  1بلغ معدل االقتراض اإلضافي للمتوسط المرجح المطبق على التزامات اإليجار في 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل 3-2
 

من مؤسسة النقد العربي السعودي،  صادرةتعليمات ألحدث  نتيجة اإلعداد، تم تغيير أسس (2) اإليضاح رقمكما ذكر في 

السعودية على تعميم الهيئة و م(2019-03-10هـ )الموافق 1440-07-03بتاريخ  36763وفقًا للشهادة الملكية رقم 

تم االعتراف  (. سابقًام2019-05-01هـ )الموافق  26/08/1440المؤرخ في  2019/23099رقم للمحاسبين القانونيين 

السعودي رقم وفقًا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي  ساهمينالتغيرات في حقوق الم قائمةبالزكاة وضريبة الدخل في 

. مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، 2017أبريل  11المؤرخ في  381000074519

الهيئة السعودية ( وتعميم م2019-03-10هـ. )الموافق  1440-07-03بتاريخ  36763وذلك وفقًا للشهادة الملكية رقم 

الزكاة بيتم االعتراف أن ، (م2019-05-01هـ )الموافق  26/08/1440تاريخ ب 2019/23099رقم للمحاسبين القانونيين 

الدخل. راجعت الشركة هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي )انظر  قائمةوضريبة الدخل في 

نتج عن هذا  .الموجزة األوليةالمالية  القوائمعلى  (12) اإليضاح رقمر التغيير في ( وتم الكشف عن آث2 اإليضاح رقم

. لم يكن سعودي مليون لاير 5.4بمبلغ  2018 سبتمبر 30التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية في 

 31في كما المالي  المركز قائمةو 2018 سبتمبر 30التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  قائمةلهذا التغيير أي تأثير على 

 .2018ديسمبر 
 

 لمحاسبية:السياسة ا
 

 ب الدخليضر

تمثل ضريبة الدخل المحملة أو المضافة للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقا  لمعدل 

ضريبة الدخل المطبقة لكل إقليم والمعدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات 

 الضريبية غير المستغلة. المؤقتة والخسائر
 

تم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير 

 الحاالتدخل خاضع للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم  وتنتجفي المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة 

 مخصصات تنشألتنظيم الضريبي المطبق للتفسير. لخضع فيها تالتي  بالحاالتقرارات الضريبية فيما يتعلق المتخذة في اإل

 على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.وحس  االقتضاء على 
 

 ييمات.تسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التق

 

 ضريبة الدخل التعدم اليقين بشأن معام – 23إلعداد التقارير المالية  الدولي المعيار تفسير 3-3

يتناول التفسير معالجة ضرائ  الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائ  عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة 

. وال يشمل 12لرسوم خارا نطاق معيار المحاسبة الدولي . ال ينطبق على الضرائ  أو ا-ضرائ  الدخل  – 12الدولي 

 بالتحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير تحديدا  ما يلي:
 

  ه.دعلى ح المؤكدهعالجات الضريبية غير لمتأخذ في حسبانها كل معالجة من ا الشركةما إذا كانت 

 .اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية 

  الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية. والخسائر

 ة.ألغراض الضريبة غير المستغلة. واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريب

 .الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف 
 

أم  هؤكدة على حدالمعالجات الضريبية غير لمأن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من ا الشركةيج  على 

نهج الذي يتوقع أنه يج  إتباع الخرى. األؤكدة لمعالجات الضريبية غير المستجمع بينها وبين معالجة واحدة أو أكثر من ا

 تأكد.الحالة عدم عند سوف يحل على نحو أفضل 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( ضريبة الدخل معامالت اليقين بشأنعدم  – 23إلعداد التقارير المالية  الدولي المعيار تفسير 3-3
 

 اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل. تطبق الشركة حكًما هاًما في تحديد أوجه عدم

 المالية للشركة. القوائملم يكن للتفسير تأثير على 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة

يتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة، إن وجدت، بإستخدام أساس اإللتزام للفروقات المؤقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية 

لية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم قياس قيمة الضريبة للموجودات واإللتزامات ألغراض التقارير الما

المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت 

يبة المؤجلة فقط بقدر ما يكون من الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم سنها في نهاية فترة التقرير. يج  إثبات الضر

المحتمل أن ربحا مستقبليا  خاضعا للضريبة سوف يكون متاحا  بحيث يمكن إستخدام اإلعفاءات الضريبية مقابله. يتم 

تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بقدر ما يكون غير محتمال  بعد ذلك بحيث يتم اإلعتراف بالمنافع الضريبية ذات 

 العالقة.
 

الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية الموجودات والمطلوبات باالعتراف  ال يتم

لالستثمارات في العمليات األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال 

 تنعكس الفروق فيها المستقبل المنظور.
 

مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق واج  النفاذ قانوناّ في إجراء مقاصة بين  يتم إجراء

الموجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائ  دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي 

على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن  لها الحق في إجراء المقاصة، والتي تنوى إما التسوية

 معا .
 

، بإستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم اإلعتراف بها في الدخلقائمة يتم اإلعتراف بالضرائ  الحالية والمؤجلة ضمن 

 بالضريبة أيضاّ. قائمة الدخل الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر. في هذه الحالة، يج  اإلعتراف
 

 الضريبة المؤجلة. بموجوداتوعدم أهميتها ، لم تعترف الشركة  الموجودات الضريبية المؤجلةنظًرا لخسائر 
 

 الزكاة

الربح أو قائمة تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل. يتم احتساب مصروفات الزكاة على 

 ة الزكاة كضرائ  الدخل كما ال يتم إحتساب ضرائ  مؤجلة متعلقة بالزكاة.ال يتم معالج الخسارة.
 

 :2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة و كما في 

 الحساب تأثر القائمة المالية

 التسعةلفترة  التعديلقبل 

 30أشهر المنتهية في 

 أثر التعديل :2018سبتمبر 

لفترة  التعديل كما في و  بعد

أشهر المنتهية في  التسعة

 :2018سبتمبر  30

قائمة التغيرات في حقوق 

 المساهمين

مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 )العجز المتراكم(
5,513,118 (5,513,118) - 

 5,513,118 5,513,118 - مصاريف الزكاة وضريبة الدخل قائمة الدخل

 0.34 0.22 0.12 ربحية السهم قائمة الدخل
 

 :2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثةالثلفترة و كما في 

 الحساب تأثر القائمة المالية

 الثالثةلفترة  التعديلقبل 

 30أشهر المنتهية في 

 أثر التعديل :2018سبتمبر 

لفترة  التعديل كما في و  بعد

أشهر المنتهية في  الثالثة

 :2018سبتمبر  30

قائمة التغيرات في حقوق 

 المساهمين

بة الدخل مخصص الزكاة وضري

 )العجز المتراكم(
745,604 (745,604) - 

 745,604 745,604 - مصاريف الزكاة وضريبة الدخل قائمة الدخل

 (0.36) 0.03 (0.39) ربحية السهم قائمة الدخل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 معايير صادرة ليست فعالة بعد
 

 األدوات المالية - 9قم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر

ذي لالمالية دوات األا (9)م قرلمالية ر ايرلتقاداد الي إلعدولر المعياالية دولالمحاسبة ر امعاييس مجل رنش، 2014و ليوفي ي

ويتضمن المعيار متطلبات تصنيف  سلقياوا اإلعتراف:  لماليةدوات األا  (39)لي دولا المحاسبةر لمعيال امحل سيح

وإدخال نموذا خسائر انخفاض القيمة اإلئتمانية المتوقعة والذي سيحل محل نموذا  ماليةوجودات الوقياسات جديدة للم

معيار الدولي للتقارير بموج  الوومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة  (39)الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 

وكذلك يعتمد أساس التصنيف على  فة المطفأة أو بالقيمة العادلةيتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكل (9) رقم المالية

نموذا العمل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة 

 االعترافخسارة حيث يتم للمطلوبات المالية باستثناء تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال (39)الدولي رقم 

ت لباطمتق فواتت في الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل االئتمانبجزء من التغيرات في القيمة العادلة المتالك 

 واتباع النهج القائم على المبدأ.طر لمخات إدارة اسارمع مماق ثو أوعلی نحوط لتحامحاسبة 
 

 (4)ة الدولية تعديالت على عقود التأمين الدولية إلعداد التقارير المالية رقم نشر مجلس معايير المحاسب 2016في سبتمبر 

من معايير التقارير المالية الدولية على شركات التأمين قبل نشر  (9)التي تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار رقم 

يوفر نهج   ات التأمين: نهج التأجيل ونهج التراك .المعايير المحاسبية القادمة لعقود التأمين تقدم التعديالت خيارين لشرك

حتى تاريخ سريان المعيار  (9)التأجيل كيانا، إذا كان مؤهالً، مع إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

التطابق المحاسبية  يتيح نهج التراك  لكيان أن يزيل من الربح أو الخسارة آثار بعض من عدم 2021الجديد لعقد التأمين أو 

 التي قد تحدث قبل تطبيق معايير عقود التأمين الجديدة.
 

سوف يؤثر ( 4)الشركة مؤهلة لتطبيق طريقة التأجيل بموج  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

كما يج  أن يؤخذ باالعتبار ، رإلى حد كبي ة،للشركالمالية  القوائمعلى  (9)تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير اعتماد المعيار الدولي على هذا النحوالقادمة. مع معايير عقود التأمين  التفاعلحساب 

 .م تقم بعد بإجراء مراجعة تفصيليةألن الشركة ل (9)إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 عقود التأمين – 17التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد 

وينطبق على فترات . 2017في مايو  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ر الدولية للتقارير المالية يأصدر مجلس المعاي

ية سيستبدل من معايير التقارير الدول 17بمجرد تفعيل المعيار رقم و .2021يناير  1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 الهدف العام من المعيار الدولي للتقارير المالية .2005الصادر في  لعقود التأمين من معايير التقارير الدولية 4 رقم بالمعيار

 .هو توفير نموذا محاسبي أكثر فائدة وثباتًا لعقود التأمين بين الكيانات التي تصدر عقود التأمين على مستوى العالم 17 رقم
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 لنقد وما في حكمها  -4

 
 )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30 

 
 االجمالي المساهمين عمليات عمليات التأمين

    

 25,808,188 45,971 25,762,217 ونقدارصده لدى البنوك 

 82,710,592 82,710,592 - أشهر  ةخالل ثالثوديعة ألجل 

 108,518,780 82,756,563 25,762,217 المجموع

 
 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 

 
 االجمالي المساهمين عمليات عمليات التأمين

 29.296.498 19.971 29.276.527 ونقدارصده لدى البنوك 

 128.794.766 128.794.766 - أشهر ةخالل ثالثوديعة ألجل 

 158.091.264 128.814.737 29.276.527 المجموع

 

 أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، بالصافي  - 5
 

  
 2019سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 57.358.879 63,752,337   حاملي الوثائق

 2.749.042 5,697,532   الوسطاء والوكالء

 7.011.690 15,350,792   ذمم إعادة تأمين مدينة

   84,800,661 67.119.611 

 (7.662.619) (12,828,021)    الديون المشكوك في تحصيلهامخصص 

   71,972,640 59.456.992 
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  االستثمارات  -6
 

  
 2019سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 30.863.014 1,923,078   استثمارات متاحة للبيع

 88.445.129 122,698,680   مقتناة لتاريخ االستحقاقاستثمارات 

   124,621,758 119.308.143 
 

 متاحة للبيع استثمارات

 المساهمين عمليات 

 
 2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 

 2018ديسمبر  31 

 (مراجعة)

 28.939.936  - صناديق استثمارية 

 1.923.078  1,923,078 أسهم عادية 

 1,923,078  30.863.014 

 

 تتم إدارة االستثمارات المذكورة أعاله بواسطة مدير األصول.

مليرون لاير سرعودي(  88.445.129: 2018ديسرمبر  31) مليرون لاير سرعودي 122.698.680الصكوك  تشمل االستثمارات في

صول ويرتم تشرغيلها بشركل مسرتقل مرن قبرل األتمثل ودائع نقدية لدى البنوك السعودية. يتم وضع هذه األموال من قبل الشركة مع مدير 

 المدير.
 

 ة على النحو التالي:خالل الفترفي االستثمارات المتاحة للبيع  الحركة
 
 

 عمليات المساهمين 

 
 2019سبتمبر  30

 مراجعة( )غير
 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

143.119.308 الرصيد االفتتاحي    174.307.956 

 95.418.210  34.253.551 خالل السنة  المشتراة

(29.928.730) المستبعدة خالل السنة    (142.291.944) 

 (17.154.454)  - راتانخفاض قيمة االستثما

 16.925.430  - التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 (7.897.055)  988.794 األرباح / )الخسائر( المحققة للفترة

 119.308.143  124.621.758 في نهاية الفترة 

 

 لاير 1.923.078: 2018ديسررمبر  31) سرعودي لاير 1.923.078تترألف االسرتثمارات المتاحرة للبيرع مررن األسرهم العاديرة البالغرة 

موثروق بهرا ومرن ثرم  لها بصورةمسجلة في المملكة العربية السعودية، ال يمكن تحديد القيمة العادلة و( في شركة غير مدرجة سعودي

 بالتكلفة.تتم االستثمارات 
 

 .2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  3و  2و  1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
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 ات الفنيةياالحتياط  -7
 

 صافي المطالبات واالحتياطيات القائمة   7-1
 

 ت القائمة على ما يلي:ياالمطالبات واالحتياط صافي تشتمل
 

 2019سبتمبر  30 

 ) غير مراجعة( 

  2018ديسمبر  31 

 )مراجعة (

    

 (5.465.043)  28,318,832 تحت التسويةالمطالبات 

 28.408.881  - للخردةناقص: القيمة البيعية 

 28,318,832  22.943.838 

 51.688.949  59,890,323 بلغ عنهاغير م ةمتكبدمطالبات 

 12.025.198  14,443,580 احتياطيات اقساط اضافية

 2.827.075  2,370,026 أخرى فنية اتياحتياط

 105,022,761  89.485.060 

    ناقص:

 8.313.157  14,155,073 ت تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبا -

 7.668.817  3,066,573 بلغ عنهاالم غيرحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  -

 17,221,646  15.981.974 

 73.503.086  87,801,115 صافي المطالبات المستحقة واالحتياطيات
 

 
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة 7-2
 

  غير مكتسبة تتكون مما يلي:الساط قاألالحركة في 
 

 2019سبتمبر  30في  كما 

 )غير مراجعة( 

 صافي إعادة تأمين إجمالي 

    

 115,043,377 (15,648,797) 130,692,174 الرصيد كما في بداية الفترة

 262,745,952 (18,295,762) 281,041,714 األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (194,072,910) 22,863,854 (216,936,764) الفترة األقساط المكتسبة خالل

 183,716,419 (11,080,705) 194,797,124 الرصيد كما في نهاية الفترة

  

  2018ديسمبر  31في  كما 

 )مراجعة(

 صافي إعادة تأمين إجمالي 

    

 55.511.003 (13.395.050) 68.906.053 الرصيد كما في بداية الفترة

 219.815.769 (26.041.105) 245.856.874 تتبة خالل الفترةاألقساط المك

 (160.283.395) 23.787.358 (184.070.753) األقساط المكتسبة خالل الفترة

 115.043.377 (15.648.797) 130.692.174 الرصيد كما في نهاية الفترة
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 التعهداتوااللتزامات   -8
 

 الشركة فيما يليوتعهدات تتمثل التزامات  (أ
 

 2019سبتمبر  30 

 ) غير مراجعة(

 

 )مراجعة ( 2018ديسمبر  31

    

 2.244.481  1,770,018 خطابات الضمان

 2.244.481  1,770,018 إجمالي

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.770، أصدر مصرفي الشركة خطابات ضمان بمبلغ 2019 سبتمبر 30 فيكما 

 ف وكاالت السيارات وورش العمل وفقًا لشروط االتفاقيات المبرمة معهم.مليون لاير سعودي( لمختل 2.244: 2018
 

تخضع الشركة لإلجراءات القانونية في سياق األعمال العادية. لم يكن هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما  (ب

 .2018ديسمبر  31تم الكشف عنها في 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -9
 

عادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو مدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في القيمة ال

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه لألصل أو االلتزام، أو -

 في السوق األكثر مالءمة للوصول لألصول أو الخصوم الرئيسي،ق في غياب السو -

 حليةرلما لماليةا تماولمعلا في جةدرلما يةرفتدلا قيمتها نع رکبي لبشک نةوازلما وداتجوبم لماليةا دواتلأل لةدلعاا ملقيا فتختل ال

 الموجزة.
 

 للقيمة العادلة التسلسل الهرميتويات سموتحديد القيمة العادلة 
 

 عنها:الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح م تستخد
 

 

 في تاريخ القياس  الوصول اليهااألداة أو نفس األداة التي يمكن للكيان تداولة في سوق نشط لنفس األسعار الم األول:المستوى 
 

مطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة مدخالتها ودات والمتداولة في سوق نشط موج األسعار الثاني:المستوى 

 .وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظةالهامة 
 

 .السوق القابلة للمالحظة لبياناتوفقاً أي من مدخالتها الهامة  أسالي  التقييم التي لم تحدد الثالث:المستوى 
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 مة(القيمة العادلة لألدوات المالية )تت -9
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة
 

يوضح الجدول الترالي القيمرة الدفتريرة والقريم العادلرة للموجرودات الماليرة والمطلوبرات الماليرة، بمرا فري ذلرك مسرتوياتها فري التسلسرل 

ادلررة للموجررودات الماليررة بالقيمررة العادلررة. ال تتضررمن معلومررات القيمررة الع الترري يررتم قياسررها للقيمررة العادلررة لررألدوات الماليررة الهرمرري

 والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.
 

    

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  القيمة الدفترية عمليات المساهمين

 2019سبتمبر  30

 راجعة()غير م 

  
    

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

  
    

 122.698.680 122.698.680 - -  122.698.680 صكوك

 - - - -  - صناديق استثمارية

 1.923.078 1.923.078 - -  1.923.078 سهممحفظة األ

 124.621.758  - - 124.621.758 124.621.758 

 
    

 اإلجمالي المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية عمليات المساهمين

       )مراجعة( 2018ديسمبر  31

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

       العادلة

 88.445.129 88,445,129 - -  88.445.129 صكوك

 28,939,936 - 28.939.936 -  28,939,936 صناديق استثمارية

 1,923,078 1,923,078 - -  1,923,078 سهممحفظة األ

 119,308,143  - 28.939.936 90,368,207 119,308,143 
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 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المتعلقة بها -10
 

 بهرا لشركة والشرركات التري هرم المرالك الرئيسريونلسيين األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئي تألفت

أو يررتم الررتحكم فيهررا بشرركل مشررترك أو تتررأثر بشرركل كبيررر بهررا. يررتم اعتمرراد سياسررات التسررعير وشررروط هررذه  سرريطرةوأي كيانررات أخرررى خاضررعة لل

ذات العالقرة خرالل الفتررة واألرصردة المرتبطرة المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطرراف الرئيسرية 

  بها:

 

   مبالغ المعامالت    

 الرصيد كما في لفترة المنتهية في    

 2019سبتمبر  30  المستحق من أطراف ذات عالقة

 )غير مراجعة( 

 2018سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 

 2018 ديسمبر 30

  طبيعة المعاملة  ت عالقةالجهة ذا )مراجعة(

        عمليات التأمين

مملكرررة البحررررين )  –سررروليدرتي   

  مساهم (

مصرررراريف أخرررررى مدفوعررررة نيابررررة عررررن 

(145.983) - -  الشركة   (145.983)  

    - - (145.983)  (145.983)  

 

 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 عمليات التأمين

     

 - - 3.113.898 1.213.230  ايا قصيرة األجلمز -  كبار موظفي اإلدارة

 730.339 850.733 189.833 92.335  مكافآت نهاية الخدمة -  

 139.950 225.950 523.630 422.171  مكافآت وأتعاب حضور  مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

    1.727.736 3.827.361 1.076.683 870.289 

 أطررراف ذات عالقررة  المسررتحق الررى

 -المسررراهمين عمليرررات سررروليدرتي 

 البحرين )المساهمين(

 
مصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن 

 الشركة
 - 282,127 (747,034) (369.364) 

    - 282,127 (747,034) (369.364) 

        

 10.500 10.500 21.000 22,000  مكافآت وأتعاب حضور  مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

849.1.098  عالوة    1.073.589 - - 

    1.120.849 1.094.589 10.500 10,500 
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 الزكاة وضريبة الدخل -11
 

 المحمل للفترة  (أ

 :2018 ديسرمبر 31لاير سرعودي ) 2.325.779يتألف مخصص الزكاة للفترة من مخصرص السرنة الحاليرة والبرالغ قيمتره 

المسراهمين مرن الجانر  السرعودي فري رأس المرال بنسربة  لاير سعودي( ويستند مخصص الزكراة علرى حصرة 1.858.531

93.65٪ (2018: 93.65٪.) 

 .لاير سعودي بسب  تقييمها ذي الصلة للسنوات السابقة 4.202.745أصدرت الشركة مخصص الزكاة بمبلغ 
 

  للفترةالمحمل لضريبة الدخل  (ب

 :2018ديسرمبر  31لاير سرعودي ) صرفر مترهيتألف المحمرل لضرريبة الردخل للفتررة مرن مخصرص السرنة الحاليرة والبرالغ قي

 :2018) ٪6.35ويستند مخصص ضريبة الدخل على حصة المساهمين من الجان  األجنبي فري رأس المرال بنسربة  (صفر

6.35٪.)  
 

 

 وضع الربوط الزكوية والضريبية  (ج

والتري  2018ديسرمبر  31لرى إ 2011 ديسرمبر 31قدمت الشركة اإلقرارات للزكاة وضريبة الردخل للفتررات المنتهيرـة مرن 

  بعد.مازالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم ينتهي الربط لها 
 

 حصة رأس المال   -12

سهم قيمرة  25,000,000لاير سعودي مقسمة إلى  250,000,000حصة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة هو مبلغ 

ريراالت لكرل سرهم،  10سهم بقيمة اسمية تبلرغ  33.300.000ودفع  باكتتابمساهمين رياالت سعودي، قام ال 10كل منهما 

العرام بقيمرة  لالكتتابسهم  22.200.000من أسهم رأس مال الشركة، وعرض األسهم المتبقية وعددها  %60والذي يمثل 

 رياالت لكل سهم.10اسمية تبلغ 
 

 القطاعات التشغيلية    - 13
 

ل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس يتم تحديد قطاعات التشغي

 إدارة الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص القرار للقطاعات وتقسيم اداؤها.
 

 لمسجلةا جيةرلخاا طرافألا راداتيإ ستقاتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. 

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات لخدلا قائمة في كلذ مع قفواتت يقةطرب سلمجلا لیإ

 التشغيلية.
 

 .2018ديسمبر  31لم تطرأ أي تغيرات على أساس التفسير أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
 

الصافي، ومصاريف  -، وأقساط التأمين ومستحقات معيدي التأمين وما في حكمهات القطاع على النقد ال تشتمل موجود

الدفع المسبق واألصول األخرى، والممتلكات والمعدات، والموجودات غير الملموسة. وفقا لذلك، يتم تضمينها في األصول 

لمساهمين والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى غير الموزعة. إن مطلوبات القطاع ال تشمل المستحق الى عمليات ا

بناًء على ذلك، يتم إدراجها في  .والتوزيع الفائض المستحق الدفعة وذمم معيدي التأمين الدائنة وتعويضات نهاية الخدم

 المطلوبات غير الموزعة.
 

ذات الصلة، وتتم مراقبتها على لمتخذ القرار في إطار قطاعات  وزعةلم يتم ذكر هذه الموجودات والمطلوبات غير الم

 أساس مركزي.
 

المعلومات المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة عن القطاعات التي تم اإلبالغ عنها ألصول ومطلوبات الشركة اإلجمالية في 

 ، إجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها لفترات الثالثة أشهر المنتهية في2018 ديسمبر 31و 2019 سبتمبر 30

 ذلك التاريخ، هم كاآلتي:
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 13-1

 

 
 2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 اإلجمالي صغيرة جداً  صغيرة متوسطة كبيرة أفراد 

 43,993,510 8,207,820 10,879,909 7,866,818 17,038,963 - صحي

 74,383,056 159,677 470,889 1,296,824 - 72,455,666 تالمركبا

 6,673,688 - - 6,610,385 - 63,303 ممتلكات وحوادث

 1,988,357 459 - - 1,987,898 - مجموعة الحياه

 72,518,969 19,026,861 15,774,027 11,350,798 8,367,956 127,038,611 

 

 
 2018ر سبتمب 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 اإلجمالي صغيرة جداً  صغيرة متوسطة كبيرة أفراد 

 37,255,862 5,881,830 10,804,102 5,940,976 14,628,954 - صحي

 10,051,584 285,584 984,860 1,305,033 1,149,000 6,327,107 المركبات

 10,919,465 - - 10,758,790 - 160,675 ممتلكات وحوادث

 1,369,006 - 107 - 1,368,899 - مجموعة الحياه

 6,487,782 17,146,853 18,004,799 11,789,069 6,167,414 59,595,917 

 

 
 2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 اإلجمالي صغيرة جداً  صغيرة متوسطة كبيرة أفراد 

 147,879,885 23,812,088 28,556,692 20,394,545 75,116,560 - صحي

 112,955,130 1,031,387 2,669,449 4,100,440 3,949,422 101,204,432 المركبات

 15,503,071 - - 14,958,786 - 544,285 ممتلكات وحوادث

 4,703,628 551 - - 4,703,077 - مجموعة الحياه

 101,748,717 83,769,059 39,453,771 31,226,141 24,844,026 281,041,714 

 

 
 2018سبتمبر  30تهية في أشهر المن التسعةلفترة 

 اإلجمالي صغيرة جداً  صغيرة متوسطة كبيرة أفراد 

 76,518,588 8,862,340 18,633,047 13,377,572 35,645,629 - صحي

 70,132,388 1,149,459 4,383,165 6,613,202 11,957,426 46,029,136 المركبات

 18,904,113 - - 18,142,068 - 762,045 ممتلكات وحوادث

 3,777,349 16 117 - 3,777,216 - مجموعة الحياه

 46,791,181 51,380,271 38,132,842 23,016,329 10,011,815 169,332,438 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13

 )غير المراجعة( 2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 أخرى حياهالمجموعة  ةهندس حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

           اإليرادات

 127,038,611 - 127,038,611 138,405 1,988,357 1,202,317 3,014,915 74,383,056 2,318,051 43,993,510 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (244,927) - (244,927) (10,672) - (157,521) (581) (27,961) (48,192) - محلي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (6,594,185) - (6,594,185) (91,615) (995,491) (835,524) (2,484,488) - (2,187,067) - خارجي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (790,099) - (790,099) (13,024) - (54,202) (7,443) (153,916) (21,514) (540,000) مصاريف فائض الخسارة

 119,409,400 - 119,409,400 23,094 992,866 155,070 522,403 74,201,179 61,278 43,453,510 صافي أقساط التامين المكتتبة

 (42,052,142) - (42,052,142) 1,850 - 106,232 127,557 (50,593,922) 44,441 8,261,700 التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 77,357,258 - 77,357,258 24,944 992,866 261,302 649,960 23,607,257 105,719 51,715,210 صافي أقساط التامين المكتسبة

 802,685 - 802,685 53,328 - 515,059 37,389 - 196,909  عمولة إعادة تأمين 

 287,700 - 287,700 - - - 25 99,775 - 187,900 اتعاب الوثائق

 2,537,101 - 2,537,101 - - - - - - 2,537,101 إيرادات اكتتاب أخرى

 80,984,744 - 80,984,744 78,272 992,866 776,361 687,374 23,707,032 302,628 54,440,211 التامين  إجمالي اإليرادات

           

  -         تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (84,522,436) - (84,522,436) (147,074) (1,114,660) (1,379,234) - (18,328,591) - (63,552,877) إجمالي المطالبات المدفوعة

 13,888,914 - 13,888,914 88,331 676,808 983,570 - 100,170 - 12,040,035 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (70,633,522) - (70,633,522) (58,743) (437,852) (395,664) - (18,228,421) - (51,512,842) صافي المطالبات المدفوعة

 6,233,480 - 6,233,480 1,180 2,863 985,022 (100,000) 5,245,871 (39,500) 138,044 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (10,281,899) - (10,281,899) (2,547) 1,410,349 (110,328) 602,963 (7,897,681) 281,904 (4,566,559) صافي

 (74,681,941) - (74,681,941) (60,110) 975,360 479,030 502,963 (20,880,231) 242,404 (55,941,357) صافي المطالبات المتكبدة

 (1,833,394) - (1,833,394) - - - - (1,134,598) - (698,796) التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (6,624,921) - (6,624,921) (44,145) (266,037) (377,697) (139,870) (1,080,836) (132,907) (4,583,429) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (83,140,256) - (83,140,256) (104,255) 709,323 101,333 363,093 (23,095,665) 109,497 (61,223,582) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (2,155,512) - (2,155,512) (25,983) 1,702,189 877,694 1,050,467 611,367 412,125 (6,783,371) االكتتاب ( / ربحخسارة)صافي 

 (19,763,804) 1.917.420 (21,681,224)        مصروفات غير موزعة

 (21,919,316) 1.917.420 (23,836,736)        اجمالي الخسارة الشاملة للفترة
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13

 

 )غير المراجعة( 2018سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 طبي 

ممتلكات 

 أخرى مجموعة حياه هندسة حوادث عام المركبات وحوادث

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

           اإليرادات

 59,595,917 - 59,595,917 501,478 1,369,006 1,348,753 3,886,884 10,051,584 5,182,350 37,255,862 جمالي أقساط التأمين المكتتبةإ

 (361,807) - (361,807) (20,996) - (201,622) (2,739) - (80,200) (56,250) محلي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (10,467,376) - (10,467,376) (402,181) (781,789) (898,045) (3,521,382) - (4,863,979) - خارجي - دةأقساط إعادة التامين المسن

 (1,107,750) - (1,107,750) (27,000) - (180,000) (29,970) (459,780) (36,000) (375,000) مصاريف فائض الخسارة

 47,658,984 - 47,658,984 51,301 587,217 69,086 332,793 9,591,804 202,171 36,824,612 صافي أقساط التامين المكتتبة

 (4,868,617) - (4,868,617) 55,897 - 521,942 260,426 11,103,439 (27,302) (16,783,019) التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 42,790,367 - 42,790,367 107,198 587,217 591,028 593,219 20,695,243 174,869 20,041,593 صافي أقساط التامين المكتسبة

 1,198,167 - 1,198,167 57,723 9,504 656,920 104,094 - 369,926 - عمولة إعادة تأمين 

 177,200 - 177,200 - - - 125 19,225 - 157,850 اتعاب  الوثائق

 3,102,564 - 3,102,564 - - - - - - 3,102,564 إيرادات اكتتاب أخرى

 47,268,298 - 47,268,298 164,921 596,721 1,247,948 697,438 20,714,468 544,795 23,302,007 التامين إجمالي اإليرادات

           

           تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (30,863,461) - (30,863,461) (27,666) (1,054,677) (33,742) (12,259) (15,577,431) (223,530) (13,934,156) إجمالي المطالبات المدفوعة

 3,159,834 - 3,159,834 16,599 842,829 59,121 3,755 239,590 197,498 1,800,442 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (27,703,627) - (27,703,627) (11,067) (211,848) 25,379 (8,504) (15,337,841) (26,032) (12,133,714) صافي المطالبات المدفوعة

 (2,149,261) - (2,149,261) 54,237 66,709 (1,015,230) (38,860) 245,774 52,848 (1,514,739) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (5,513,817) - (5,513,817) (14,410) (138,395) (169,532) 40,184 (3,065,688) (37,585) (2,128,391) صافي

 (35,366,705) - (35,366,705) 28,760 (283,534) (1,159,383) (7,180) (18,157,755) (10,769) (15,776,844) صافي المطالبات المتكبدة

 (1,459,169) - (1,459,169) - 8,198 - - 414,426 442,138 (2,323,931) التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (4,075,768) - (4,075,768) (40,018) (180,933) (518,411) (113,393) (1,190,625) (249,808) (1,782,580) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (40,901,642) - (40,901,642) (11,258) (456,269) (1,677,794) (120,573) (18,933,954) 181,561 (19,883,355) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 6,366,656 - 6,366,656 153,663 140,452 (429,846) 576,865 1,780,514 726,356 3,418,652 دخل االكتتاب )خسارة( / صافي

 (15,296,766) 3,157,826 (18,454,592)        مصروفات غير موزعة

 (8,930,110) 3,157,826 (12,087,936)        للفترة ةالشامل الخسارةاجمالي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13

 )غير المراجعة( 2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 أخرى مجموعة الحياه هندسة حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

           اإليرادات

 281,041,714 - 281,041,714 1,126,662 4,703,628 3,086,979 6,145,423 112,955,130 5,144,007 147,879,885 أمين المكتتبةإجمالي أقساط الت

 (940,613) - (940,613) (61,110) - (441,687) (17,226) (170,061) (250,529) - محلي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (14,239,276) - (14,239,276) (852,424) (2,359,807) (2,012,511) (4,531,474) - (4,483,060) - ارجيخ - أقساط إعادة التامين المسندة

 (3,115,873) - (3,115,873) (58,924) - (360,202) (62,657) (931,376) (82,714) (1,620,000) مصاريف فائض الخسارة

 262,745,952 - 262,745,952 154,204 2,343,821 272,579 1,534,066 111,853,693 327,704 146,259,885 صافي أقساط التامين المكتتبة

 (68,673,041) - (68,673,041) 18,332 - 484,388 (598,223) (61,866,149) 60,514 (6,771,903) التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 194,072,911 - 194,072,911 172,536 2,343,821 756,967 935,843 49,987,544 388,218 139,487,982 صافي أقساط التامين المكتسبة

 3,003,454 - 3,003,454 203,252 - 1,614,136 388,284 - 797,782 - عمولة إعادة تأمين 

 638,624 - 638,624 - - - 25 136,375 - 502,224 اتعاب الوثائق

 4,075,953 - 4,075,953 - - - - 1,538,852 - 2,537,101 إيرادات اكتتاب أخرى

 201,790,942 - 201,790,942 375,788 2,343,821 2,371,103 1,324,152 51,662,771 1,186,000 142,527,307 التامين  إجمالي اإليرادات

           

  -         تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (186,741,979) - (186,741,979) (267,459) (2,779,989) (1,961,855) (72,660) (44,537,852) - (137,122,164) إجمالي المطالبات المدفوعة

 27,872,130 - 27,872,130 167,029 1,747,373 1,513,292 38,196 1,168,608 - 23,237,632 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (158,869,849) - (158,869,849) (100,430) (1,032,616) (448,563) (34,464) (43,369,244) - (113,884,532) صافي المطالبات المدفوعة

 466,922 - 466,922 39,352 329,073 (1,049,944) (280,000) 6,857,525 (30,155) (5,398,929) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (12,803,618) - (12,803,618) 7,895 1,990,257 312,731 197,700 (1,506,286) 307,453 (14,113,368) صافي

 (171,206,545) - (171,206,545) (53,183) 1,286,714 (1,185,776) (116,764) (38,018,005) 277,298 (133,396,829) صافي المطالبات المتكبدة

 (1,961,332) - (1,961,332) - 65,156 622,649 - (1,134,597) 67,220 (1,581,760) التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (18,219,438) - (18,219,438) (175,152) (639,755) (1,213,335) (387,042) (2,827,889) (404,313) (12,571,952) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (191,387,315) - (191,387,315) (228,335) 712,115 (1,776,462) (503,806) (41,980,491) (59,795) (147,550,541) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 10,403,627 - 10,403,627 147,453 3,055,936 594,641 820,346 9,682,280 1,126,205 (5,023,234) دخل االكتتاب)خسارة( / صافي 

 (58,982,747) - (58,982,747)        مصروفات غير موزعة

 (48,579,120) - (48,579,120)        ي الخسارة الشاملة للفترةاجمال
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13

 )غير المراجعة( 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 طبي 

ممتلكات 

 أخرى مجموعة الحياه هندسة حوادث عام المركبات وحوادث

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع همينالمسا

           اإليرادات

 169,332,438 - 169,332,438 1,287,943 3,777,349 4,947,573 5,184,571 70,132,388 7,484,026 76,518,588 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (801,304) - (801,304) (69,218) - (311,738) (12,074) (38,289) (201,235) (168,750) محلي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (16,912,016) - (16,912,016) (888,166) (1,594,291) (3,987,617) (3,826,996) - (6,614,946) - خارجي - أقساط إعادة التامين المسندة

 (2,901,750) - (2,901,750) (104,116) - (348,253) (87,886) (1,085,091) (320,154) (956,250) مصاريف فائض الخسارة

 148,717,368 - 148,717,368 226,443 2,183,058 299,965 1,257,615 69,009,008 347,691 75,393,588 صافي أقساط التامين المكتتبة

 (38,945,334) - (38,945,334) (29,008) 37,520 2,506,600 600,843 (17,231,951) (44,096) (24,785,242) التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 109,772,034 - 109,772,034 197,435 2,220,578 2,806,565 1,858,458 51,777,057 303,595 50,608,346 صافي أقساط التامين المكتسبة

 2,459,683 - 2,459,683 141,803 9,504 1,323,035 211,915 - 773,426 - عمولة إعادة تأمين 

 821,876 - 821,876 - - - 25 184,775 - 637,076 اتعاب الوثائق

 9,260,444 - 9,260,444 - - - - 1,285,834 - 7,974,610 إيرادات اكتتاب أخرى

 122,314,037 - 122,314,037 339,238 2,230,082 4,129,600 2,070,398 53,247,666 1,077,021 59,220,032 التامين  إجمالي اإليرادات

           

           تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (78,459,166) - (78,459,166) (40,294) (3,552,295) (2,277,235) (12,259) (39,094,864) (573,530) (32,908,689) إجمالي المطالبات المدفوعة

 12,425,624 - 12,425,624 24,176 2,679,328 1,986,806 3,755 638,503 535,394 6,557,662 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (66,033,542) - (66,033,542) (16,118) (872,967) (290,429) (8,504) (38,456,361) (38,136) (26,351,027) صافي المطالبات المدفوعة

 (3,070,654) - (3,070,654) 56,640 373,335 (1,923,122) (19,860) 1,073,182 12,104 (2,642,933) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 4,651,975 - 4,651,975 (11,296) 51,061 (313,924) (81,432) 8,013,636 (27,180) (2,978,890) صافي

 (64,452,221) - (64,452,221) 29,226 (448,571) (2,527,475) (109,796) (29,369,543) (53,212) (31,972,850) صافي المطالبات المتكبدة

 (6,914,772) - (6,914,772) - (18,648) (187,394) - (4,384,799) - (2,323,931) التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (10,343,371) - (10,343,371) (117,478) (515,563) (1,074,130) (357,646) (3,543,721) (485,978) (4,248,855) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (81,710,364) - (81,710,364) (88,252) (982,782) (3,788,999) (467,442) (37,298,063) (539,190) (38,545,636) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 40,603,673 - 40,603,673 250,986 1,247,300 340,601 1,602,956 15,949,603 537,831 20,674,396 صافي دخل االكتتاب

 (32,080,742) 18,123,267 (50,204,009)        مصروفات غير موزعة

 8,522,931 18,123,267 (9,600,336)        اجمالي الدخل الشامل للفترة
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -13

 
 

 مراجعة(غير ) 2019سبتمبر  30كما في  

        

 طبي 

ممتلكات 

 أخرى حياةالمجموعة  هندسة حوادث عام مركبات وحوادث

مجموع عمليات 

 المجموع عمليات المساهمين التأمين

           الموجودات

 108,518,780 82,756,563 25,762,217 - - - - - - - النقد وما في حكمة

 145,093,983 145,093,983 - - - - - - - - ودائع قصيرة األجل

 11,080,705 - 11,080,705 100,594 - 5,184,244 3,418,856 - 2,377,011 - اط غير المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقس

 14,155,073 - 14,155,073 76,713 9,309 11,624,899 - 1,218,603 139,270 1,086,279 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

غير حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 عنهامبلغ ال
- 895,105 - 97,256 1,274,553 541,197 258,462 3,066,573 - 3,066,573 

 11,764,277 - 11,764,277 20,333 - 448,744 454,368 2,097,075 152,296 8,591,461 وثائق التأمين المؤجلة  اكتتابتكاليف 

 1,923,078 1,923,078 - - - - - - - - استثمارات متاحة للبيع

 122,698,680 122,698,680 - - - - - - - - مقتناة لتاريخ االستحقاق ماراتاستث

 37,500,000 37,500,000 - - - - - - - - الوديعة النظامية

 295,645,516 4,933,025 290,712,491        موجودات غير موزعة

 751,446,665 394,905,329 356,541,336 456,102 550,506 18,532,440 3,970,480 3,315,678 3,563,682 9,677,740 مجموع الموجودات 

           

           المطلوبات 

 194,797,124 - 194,797,124 138,404 - 5,653,429 6,412,984 86,275,607 2,581,595 93,735,105 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

 1,201,012 - 1,201,012 23,523 - 714,100 167,066 - 296,323 - عمولة أقساط التأمين غير المكتسبة  

 28,318,832 - 28,318,832 130,169 14,322 16,668,939 655,000 (7,294,906) 190,000 17,955,308 مطالبات تحت التسوية

 59,890,323 - 59,890,323 456,687 947,453 2,321,930 526,967 22,835,599 1,049,240 31,752,447 المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 16,813,606 - 16,813,606 - - - 19,073 2,009,356 - 14,785,177 احتياطي قسط إضافي

 250,000,000 250,000,000 - - - - - - - - راس المال 

 200,425,768 144,905,329 55,520,439        مطلوبات غير موزعة

 751,446,665 394,905,329 356,541,336 748,783 961,775 25,358,398 7,781,090 103,825,656 4,117,158 158,228,037 مجموع المطلوبات
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -13

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31كما في  

        القطاعات التشغيلية

 
 طبي

ممتلكات 

 وحوادث
 مركبات

 حوادث عام 
 أخرى حياةالمجموعة  هندسة

ع عمليات مجمو

 التأمين
 المجموع عمليات المساهمين

           

           الموجودات

 158.091.264 128.814.737 29.276.527 - - - - - - - هالنقد وما في حكم

 81.223.709 81.223.709 - - - - - - - - ودائع قصيرة األجل

 15.648.797 - 15.648.797 161.810 - 10.128.800 2.516.221 - 2.841.966 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 8.313.157 - 8.313.157 128.801 711.853 11.151.466 - (4.132.526) 64.425 389.138 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

غير المبلغ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 عنها
- 1.914.350 (337.773) 941.564 2.164.463 2.316.287 669.926 7.668.817 - 7.668.817 

 11.819.686 - 11.819.686 29.351 - 1.213.062 530.379 1.820.887 263.254 7.962.753 وثائق التأمين المؤجلة  اكتتابتكاليف 

 119.308.143 119.308.143 - - - - - - - - استثمارات 

 37.500.000 37.500.000 - - - - - - - - الوديعة النظامية

 205.950.665 5.905.399 200.045.266        موجودات غير موزعة

 645.524.238 372.751.988 272.772.250 989.888 3.028.140 24.657.791 3.988.164 (2.649.412) 5.083.995 8.351.891 مجموع الموجودات 

           

           المطلوبات 

 130.692.174 - 130.692.174 217.952 - 11.082.373 4.912.126 24.409.458 3.107.064 86.963.201 ي أقساط التأمين غير المكتسبةإجمال

 2.664.311 - 2.664.311 35.254 - 1.700.698 465.574 - 462.785 - عمولة أقساط التأمين غير المكتسبة  

 22.943.838 - 22.943.838 221.610 1.045.939 15.145.562 375.000 (5.788.522) 85.000 11.859.249 مطالبات تحت التسوية

 51.688.949 - 51.688.949 876.049 4.712.800 3.524.571 1.568.976 20.991.540 2.375.937 17.639.079 المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 14.852.273 - 14.852.273 - 65.156 622.649 19.072 874.759 67.220 13.203.417 احتياطي قسط إضافي

 250.000.000 250.000.000 - - - - - - - - راس المال

 172.682.693 122.677.396 50.005.297        مطلوبات غير موزعة

 645.524.238 372.677.396 272.846.842 1.350.862 5.823.895 32.075.853 7.340.748 40.487.235 6.098.006 129.664.946 مجموع المطلوبات



 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

 ) شركة مساهمة سعودية ( 
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 إيضاحات تكميلية -14

 قائمة الركز المالي األولية الموجزة  14-1
 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       الموجودات

 158.091.264 128.814.737 29.276.527 108,518,780 82,756,563 25,762,217 ما في حكمهاو نقديةال

 81.223.709 81.223.709 - 145,093,983 145,093,983 - قصيرة األجلائع ود

 59.456.992 - 59.456.992 71,972,640 - 71,972,640 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 15.648.797 - 15.648.797 11,080,705 - 11,080,705 أمين من األقساط غير المكتسبة حصة معيدي الت

 8.313.157 - 8.313.157 14,155,073 - 14,155,073 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المبلغ عنها
3,066,573 - 3,066,573 7.668.817 - 7.668.817 

 11.819.686 - 11.819.686 11,764,277 - 11,764,277 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 30.863.014 30.863.014 - 1,923,078 1,923,078 - متاحة للبيع استثمارات

 88.445.129 88.445.129 - 122,698,680 122,698,680 - استثمارات مقتناة لتاريخ االستحقاق

 114.885.209 - 114.885.209 180,090,748 - 180,090,748 مساهمينمستحق من عمليات ال

 23.109.533 5.905.399 17.204.134 23,492,967 4,933,025 18,559,942 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 - - - 11,043,140 - 11,043,140 حق إستخدام األصول، صافي

 3.421.052 - 3.421.052 3,066,498 - 3,066,498 ممتلكات ومعدات

 5.077.879 - 5.077.879 5,979,523 - 5,979,523 أصول غير ملموسة

 37.500.000 37.500.000 - 37,500,000 37,500,000 - وديعة نظامية

 - - - - - - دخل مستحق على الوديعة نظامية

 645.524.238 372.751.988 272.772.250 751,446,665 394,905,329 356,541,336 إجمالي الموجودات

       المطلوبات

 31.057.216 - 31.057.216 34,944,270 - 34,944,270 حاملي الوثائقلمطالبات مستحقة الدفع 

 5.922.070 107.449 5.814.621 2,649,278 114,700 2,534,578 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 4.421.291 - 4.421.291 3,316,773 - 3,316,773 ذمم معيدي التأمين

 130.692.174 - 130.692.174 194,797,124 - 194,797,124 أقساط تأمين غير مكتسبة

 2.664.311 - 2.664.311 1,201,012 - 1,201,012 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 22.943.838 - 22.943.838 28,318,832 - 28,318,832 مطالبات تحت التسوية

 51.688.949 - 51.688.949 59,890,323 - 59,890,323 غير المبلغ عنها مطالبات متكبدة

 12.025.198 - 12.025.198 14,443,580 - 14,443,580 ضافيةاالحتياطيات اإلأقساط 

 2.827.075 - 2.827.075 2,370,026 - 2,370,026 أخرى فنية اتياحتياط

 114.885.209 114.885.209 - 180,090,748 180,090,748 - مستحق الى عمليات التأمين

 - - - 10,237,557 - 10,237,557 التزامات اإليجار

 3.946.283 - 3.946.283 4,068,294 - 4,068,294 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 6.581.745 6.581.745 - 3,367,794 3,367,794 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 542.347 396.364 145.983 893,017 747,034 145,983 مستحق ألطراف ذات عالقة

إيرادات العموالت المستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد 

 - - - - - - العربي السعودي

 390.197.706 121.970.767 268.226.939 540,588,628 184,320,276 356,268,352 إجمالي المطلوبات

 4.312.023 - 4.312.023 39,696 - 39,696 الفائض المتراكم

 233.038 - 233.288 233,288 - 233,288 ح االكتواري المتراكم في خطة المنافع المحددةالرب

 394.743.017 121.970.767 272.772.250 540,861,612 184,320,276 356,541,336 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

       حقوق المساهمين

 250.000.000 250.000.000 - 250,000,000 250,000,000 - رأس المال

 6.814.356 6.814.356 - 6,814,356 6,814,356 - احتياطي نظامي

 (9.725.582) (9.725.582) - (46,229,303) (46,229,303) - خسائر متراكمة

المتاحة  احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات

 للبيع

- - - - - - 

 3.692.447 3.692.447 - - - - احتياطيات أخرى

 250.781.221 250.781.221 - 210,585,053 210,585,053 - إجمالي حقوق المساهمين

 645.524.238 372.751.988 272.772.250 751,446,665 394,905,329 356,541,336 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين
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 إيضاحات تكميلية )تتمة(    -14

 اجعة(قائمة الدخل األولية الموجزة )غير مر  14-2
 

 2018سبتمبر  30 في اشهر المنتهية التسعةلفترة  2019سبتمبر  30 في اشهر المنتهية التسعةلفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

       اإليرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 169,332,438 - 169,332,438 281,041,714 - 281,041,714 المسندة: أقساط إعادة التامين

 (801,304) - (801,304) (940,613) - (940,613) محلي -

 (16,912,016) - (16,912,016) (14,239,276) - (14,239,276) دولي -

 (2,901,750) - (2,901,750) (3,115,873) - (3,115,873) مصاريف فائض الخسارة       

 148,717,368 - 148,717,368 262,745,952 - 262,745,952 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 

 (38,945,334) - (38,945,334) (68,673,041) - (68,673,041) صافي

 109,772,034 - 109,772,034 194,072,911 - 194,072,911 صافي أقساط التامين المكتسبة

 2,459,683 - 2,459,683 3,003,454 - 3,003,454 عمولة إعادة تأمين 

 821,876 - 821,876 638,624 - 638,624 اتعاب الوثائق 

 9,260,444 - 9,260,444 4,075,953 - 4,075,953 إيرادات اكتتاب أخرى

 122,314,037 - 122,314,037 201,790,942 - 201,790,942 إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (78,459,166) - (78,459,166) (186,741,979) - (186,741,979) إجمالي المطالبات المدفوعة

 12,425,624 - 12,425,624 27,872,130 - 27,872,130 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (66,033,542) - (66,033,542) (158,869,849) - (158,869,849) صافي المطالبات المدفوعة 

 (3,070,654) - (3,070,654) 466,922 - 466,922 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 4,651,975 - 4,651,975 (12,803,618) - (12,803,618) عنها، صافي

 (64,452,221) - (64,452,221) (171,206,545) - (171,206,545) صافي المطالبات المتكبدة 

 (6,914,772) - (6,914,772) (1,961,332) - (1,961,332) احتياطيات أقساط اضافية

 (10,343,371) - (10,343,371) (18,219,438) - (18,219,438) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (81,710,364) - (81,710,364) (191,387,315) - (191,387,315) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
       

 40,603,673 - 40,603,673 10,403,627 - 10,403,627 صافي ربح اإلكتتاب
       

       تشغيلية  ( / دخلمصروفات)

 (1,347,015) - (1,347,015) (5,165,401) - (5,165,401) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (50,430,905) (1,573,911) (48,856,994) (55,551,728) (1,734,382) (53,817,346) ة وعموميةمصاريف إداري

 6,075,647 6,075,647 - 7,213,877 7,213,877 - دخل عمولة على الودائع

 433,902 433,902 - - - - توزيعات أرباح

 (1,766,220) (1,766,220) - 988,794 988,794 - أرباح / )خسائر( محققة من االستثمارات

 9,440,731 9,440,731 - - - - إيرادات أخرى 

 (37,593,860) 12,610,149 (50,204,009) (52,514,458) 6,468,289 (58,982,747) إجمالي مصروفات تشغيلية 

اجمالي )خسارة( / الدخل للفترة قبل الزكاة 

 3,009,813 12,610,149 (9,600,336) (42,110,831) 6,468,289 (48,579,120) وضريبة الدخل

 5,576,465 5,576,465 - 1,914,662 1,914,662 - للفترة مصروف الزكاة

 (63,347) (63,347) - - - - مصروف ضريبة الدخل

 8,522,931 18,123,267 (9,600,336) (40,196,169) 8,382,951 (48,579,120) صافي )خسارة( / دخل الفترة

منسوب إلى عمليات إجمالي خسارة الفترة ال

 - - - - - - التأمين

إجمالي )خسارة( / دخل الفترة المنسوب إلى 

 - (9,600,336) 9,600,336 - (48,579,120) 48,579,120 المساهمين

 8,522,931 8,522,931 - (40,196,169) (40,196,169) - صافي )خسارة( / دخل الفترة

 قائمةالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى 

في الفترات  األولية الموجزة شاملةال الدخل

       الالحقة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  -

 (4,716,324) (4,716,324) - - - - المتاحة للبيع

 3,806,607 3,806,607 - (40,196,169) (40,196,169) - ةالشامل ( / الدخلالخسارة)إجمالي 
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 تتمة(إيضاحات تكميلية )    -14

 قائمة الدخل األولية الموجزة )غير مراجعة(  14-2
 

 2018سبتمبر  30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  2019سبتمبر  30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

       اإليرادات

       أقساط التأمين المكتتبةإجمالي 

 59,595,917 - 59,595,917 127,038,611 - 127,038,611 أقساط إعادة التامين المسندة:

 (361,807) - (361,807) (244,927) - (244,927) محلي -

 (10,467,376) - (10,467,376) (6,594,185) - (6,594,185) دولي -

 (1,107,750) - (1,107,750) (790,099) - (790,099) مصاريف فائض الخسارة       

 47,658,984 - 47,658,984 119,409,400 - 119,409,400 صافي أقساط التامين المكتتبة

 (4,868,617) - (4,868,617) (42,052,142) - (42,052,142) التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 42,790,367 - 42,790,367 77,357,258 - 77,357,258 صافي أقساط التامين المكتسبة

 1,198,167 - 1,198,167 802,685 - 802,685 عمولة إعادة تأمين 

 177,200 - 177,200 287,700 - 287,700 اتعاب الوثائق 

 3,102,564 - 3,102,564 2,537,101 - 2,537,101 إيرادات اكتتاب أخرى

 47,268,298 - 47,268,298 80,984,744 - 80,984,744 إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (30,863,461) - (30,863,461) (84,522,436) - (84,522,436) إجمالي المطالبات المدفوعة

 3,159,834 - 3,159,834 13,888,914 - 13,888,914 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (27,703,627) - (27,703,627) (70,633,522) - (70,633,522) وعة صافي المطالبات المدف

 (2,149,261) - (2,149,261) 6,233,480 - 6,233,480 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (5,513,817) - (5,513,817) (10,281,899) - (10,281,899) صافي

 (35,366,705) - (35,366,705) (74,681,941) - (74,681,941) افي المطالبات المتكبدة ص

 (1,459,169) - (1,459,169) (1,833,394) - (1,833,394) احتياطيات اقساط اضافية

 (4,075,768) - (4,075,768) (6,624,921) - (6,624,921) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (40,901,642) - (40,901,642) (83,140,256) - (83,140,256) ف االكتتابإجمالي تكاليف ومصاري
       

 6,366,656 - 6,366,656 (2,155,512) - (2,155,512) ربح اإلكتتاب)خسارة( / صافي 
       

       مصروفات تشغيلية / الدخل

 (45,250) - (45,250) (1,729,550) - (1,729,550) مخصص / )عكس( ديون مشكوك في تحصيلها

 (18,423,340) (13,998) (18,409,342) (20,104,528) (152,854) (19,951,674) مصاريف إدارية وعمومية

 2,399,056 2,399,056 - 2,481,391 2,481,391 - دخل عمولة على الودائع

 27,164 27,164 - - - - توزيعات أرباح

 - - - - - - أرباح / )خسائر( محققة من االستثمارات

 - - - - - - إيرادات أخرى 

 (16,042,370) 2,412,222 (18,454,592) (19,352,687) 2,328,537 (21,681,224) إجمالي مصروفات تشغيلية/صافي الدخل 

للفترة قبل الزكاة وضريبة اجمالي الخسارة 

 (9,675,714) 2,412,222 (12,087,936) (21,508,199) 2,328,537 (23,836,736) الدخل

 625,882 625,882 - (411,117) (411,117) - للفترة مصروف الزكاة

 119,722 119,722 - - - - مصروف ضريبة الدخل

 (8,930,110) 3,157,826 (12,087,936) (21,919,316) 1,917,420 (23,836,736) الفترة صافي خسارة

إجمالي خسارة الفترة المنسوب إلى عمليات 

 - - - - - - التأمين

إجمالي )خسارة( / دخل الفترة المنسوبة إلى 

 - (12,087,936) 12,087,936 - (23,836,736) 23,836,736 المساهمين

 (8,930,110) (8,930,110) - (21,919,316) (21,919,316) - صافي )خسارة( / دخل الفترة

 قائمةالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى 

في الفترات  وجزةاألولية الم شاملةالدخل ال

       الالحقة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  -

 (5,252,461) (5,252,461) - - - - المتاحة للبيع

 (14,182,571) (14,182,571) - (21,919,316) (21,919,316) - ةالشامل الخسارةإجمالي 
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 إيضاحات تكميلية )تتمة(  -14

 دية األولية الموجزة )غير المراجعة(تدفقات النققائمة ال  14-3

 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية  التسعةلفترة  2019سبتمبر  30أشهر المنتهية  التسعةلفترة  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 3,009,813 12,610,149 (9,600,336) (42,110,831) 6,468,289 (48,579,120) خسارة( / ربح الفترة صافي )

       التعديالت للبنود غير النقدية:

 1,955,337 - 1,955,337 1,330,347 - 1,330,347 إستهالكات الممتلكات والمعدات

 574,767 - 574,767 1,179,439 - 1,179,439 اطفاءات أصول غير ملموسة

 1,301,765 - 1,301,765 5,165,401 - 5,165,401 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 676,360 - 676,360 1,032,268 - 1,032,268 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 - - - (988,794) (988,794) - خسائر محققة من استثمارات متاحة للبيع

 - - - 1,414,258 - 1,414,258 استهالك حق استخدام األصول

 - - - 330,966 - 330,966 مصاريف تمويلية

 (38,126,441) 5,479,495 (32,646,946) (5,092,107) 12,610,149 7,518,042 

       التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية

 (16,927,012) - (16,927,012) (17,681,049) - (17,681,049) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 (4,480,969) - (4,480,969) 4,568,092 - 4,568,092 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 (134,039) - (134,039) (5,841,916) - (5,841,916) التسوية 

المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 8,991,628 - 8,991,628 4,602,244 - 4,602,244 غير المبلغ عنها

 (2,867,667) - (2,867,667) 55,409 - 55,409 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 (14,682,485) (9,803,365) (4,879,120) (383,434) 972,374 (1,355,808) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 4,462,733 - 4,462,733 3,887,054 - 3,887,054 مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق

 2,963,464 (18,515) 2,981,979 (3,272,792) 7,251 (3,280,043) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 5,414,514 - 5,414,514 (1,104,518) - (1,104,518)  ذمم معيدي التأمين

 43,426,303 - 43,426,303 64,104,950 - 64,104,950  أقساط تأمين غير مكتسبة

 20,473 - 20,473 (1,463,299) - (1,463,299)  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 2,338,711 - 2,338,711 5,374,994 - 5,374,994  مطالبات تحت التسوية

 (12,494,918) - (12,494,918) 8,201,374 - 8,201,374  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 6,632,069 - 6,632,069 1,961,333 - 1,961,333 أقساط إضافية تاحتياطيا

 - - - (2,550,807) - (2,550,807) إلتزامات إيجار مدفوعة

 282,127 282,127 - 350,671 350,671    - مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 18,000,000 18,000,000 - - - - وديعة نظامية

 21,351,569 6,809,791 28,161,360 27,392,578 21,070,396 48,462,974 

 (460,034) - (460,034) (910,257) - (910,257) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (2,432,552) (2,432,552) - (1,299,289) (1,299,289) - زكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 45,570,388 18,637,844 26,932,544 25,951,814 5,510,502 20,441,312 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (43,120,486) (43,120,486) - (34,253,551) (34,253,551) - إضافات في االستثمارات

 63,191,072 63,191,072 - 29,928,730 29,928,730 - التخلص من االستثمارات

 (52,297,724) (52,297,724) - (63,870,274) (63,870,274) - إضافات الودائع ذات الدخل الثابت

 2,500,677 - 2,500,677 (975,793) - (975,793) إضافات ممتلكات ومعدات

 (3,152,010) - (3,152,010) (2,081,083) - (2,081,083) إضافات في األصول غير الملموسة

 (32,878,471) (32,227,138) (651,333) (71,251,971) (68,195,095) (3,056,876) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - 15,026,066 (15,026,066) - 65,205,539 (65,205,539) المستحق إلى عمليات المساهمين

 (5,107,022) - (5,107,022) (4,272,327) - (4,272,327) الفائض الموزع على حاملي الوثائق

 ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

 األنشطة التمويلية
(69,477,866) 65,205,539 (4,272,327) (20,133,088) 15,026,066 (5,107,022) 

 7,584,895 1,436,772 6,148,123 (49,572,484) 2,520,946 (52,093,430) صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

 144,441,764 136,172,937 8,268,827 158,091,264 128,814,737 29,276,527 نقدية وما في حكمها، بداية الفترةال

 152,026,659 137,609,709 14,416,950 108,518,780 131,335,683 (22,816,903) النقدية وما في حكمها، نهاية الفترة

       معلومات غير نقدية:

مة العادلة لالستثمارات صافي التغير في القي

 المتاحة للبيع
- - - - (4,716,324) (4,716,324) 
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 المالية األولية الموجزة القوائم اعتماد -15

 .م2019 كتوبرأ 30الموافق هـ 1441 بيع األولر 2زة في الموج األوليةالمالية  القوائمتم اعتماد 


