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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

شركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار 

م(. الشركة مسجلة 2007مايو  16هـ )الموافق 1428ربيع الثاني  29/ ق بتاريخ 1121وزير التجارة والصناعة رقم 

مايو  23هـ )الموافق 1428جمادى األول  6بتاريخ  4030169661جدة بموجب السجل التجاري رقم  بمدينة

  .م(2007

 

 :عنوان الشركة المسجل هو

 ;برج سالمة 

 طريق المدينة

 ; 4020صندوق بريد 

 ;21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية

 

لمتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج الشركة أهداف الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة ا إن

م. الشركة 2008يناير  1م. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في 2007مايو  23في سوق المال السعودي "تداول" في 

 مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديين.
 

اللوائح العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد 

يونيو  6في العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية نظام بما يتوافق مع لوائح  الداخلية للشركة

   .كةهـ( وبناء عليه تمت الموافقة على اللوائح الداخلية الجديدة للشر1438رمضان  11م )الموافق 2017

 

 

 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  رير المالي األولي""التق –( 34تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا

جميع المعايير  تطبيقوالذي يتطلب الزكاة وضريبة الدخل عن مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة  قبل المعدل من

- (12)باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  -مجلس معايير المحاسبة الدولية صادرة عن ال للتقرير المالي الدولية

وضريبة  بالزكاة قفيما يتعل "ضرائب” -( 21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )الدخل" و بضرائ” 

ً لتعميم مؤسسة النقد م 2017أبريل  11بتاريخ الصادر  381000074519ودي رقم العربي السع الدخل. وفقا

)تعميم مؤسسة النقد والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل 

على أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق  الزكاة وضريبة الدخلاحتساب استحقاق  تم، العربي السعودي(

 .هين تحت بند األرباح المبقاالمساهم
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 )تتمة(  أسس اإلعداد - 2

 العرض )تتمة( أسس  .أ

 

محتفظ ) باستثناء االستثمارات المعدلة يخيةرلتاا لتکلفةاو االستمرارية وفقاً لمبدأ الموجزة األولية لماليةا تماولمعلا دادعإ مت

تم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب يحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  (بها حتى تاريخ االستحقاق

مخصص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات الوديعة النظامية، السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدات، 

 ذلك.  متكبدة غير مبلغ عنها، جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، مالم يذكر خالف

 

طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين 

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات هذا األساس.  علىالمالية  المعلوماتعرض هذه  وبالتالي فإنه يتموعمليات المساهمين 

كانت القوائم المالية األولية الموجزة والقوائم  ،السابقسابات المعنية.  وبالمثل، في واإليرادات والمصاريف بوضوح في الح

المالية السنوية للشركة تعرض بشكل مستقل قوائم المركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من عمليات 

عمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من الالتأمين وعمليات المساهمين. 

 ومجلس اإلدارة. 

 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات  وقائمةالدخل  وقائمة األوليةقائمة المركز المالي تم تقديم 

متطلبات ل ولالمتثال ية توضيحيةكقوائم مال القوائم المالية في  33 إلى 28المساهمين التي يتم عرضها على الصفحات من 

مؤسسة النقد العربي  منمؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة  منالصادرة اللوائح التنفيذية 

السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. 

الدخل ، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين  وقائمة، األولية قائمة المركز الماليلك ، فإن وبناًء على ذ

وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو 

 عمليات المعنية.للالخسائر الشاملة 

 

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

المحققة ، إن  رو الخسائأالتأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح 

لمحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات ا

 للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

 وقائمة الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةالمالية للشركة في  القوائمإن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع 

معلومات تكميلية المالية تمثل  القوائم فيذات الصلة  االيضاحاتات النقدية وكذلك بعض الدخل الشامل والتدفق وقائمةالدخل 

 كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. اضافية مطلوبة

 

يجب أن تقراً  و، للقوائم المالية السنوية بالكاملال تتضمن القوائم المالية األولية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 

 .م2018ديسمبر  31في  كمافي وللسنة المنتهيةمع القوائم المالية السنوية  لى جنبجنبآ إ

 

 ككل. المتوقعة للسنة  للنتائج مؤشرآالقوائم المالية األولية الموجزة يمكن اعتبار ال 

  

 . األرقام إلى أقرب ألف صحيحوتم تقريب سعودي  بالريالالموجزة تم عرض القوائم المالية األولية 
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 )تتمة(  أسس اإلعداد - 2

 الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات األحكام  .ب

عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق الموجزة يتطلب اعداد القوائم المالية األولية 

 المسجلة، قدوااليرادات والمصاريف والمطلوبات  المبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجوداتالسياسات المحاسبية و

 .تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

تطبيق السياسات ، فأن التقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة في اعداد القوائم المالية األولية الموجزةوفي سياق 

وهي ذات السياسات سات إدارة المخاطر بما في ذلك سياللشركة ومصادر التقدير المتعلقة بحاالت عدم التأكد المحاسبية 

 .م2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما فيالسنوية في القوائم المالية  المطبقة

 

 موسمية العمليات  .ج

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3
 

 ل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة جاءت وفقا للمعايير الدوليةإن السياسات المحاسبية المتبعة من قب

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

 لجنة اسيريير الدولية للتقرير المالي الجديدة المعدلة وتفومتطابقة مع المعا م2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 والتي ليس لها تأثير على المركز المالي أو األداء( "أ") 3 المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة في اإليضاح  تفسيرات

اق العرض للفترة الحالية. وهذا سي لكي تتوافق معالمالي للشركة. لقد تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة 

 أي تأثير على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية للفترة. األمر ليس له

 

 

للتقرير المالي الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المعايير الدولية  (أ

 المطبقة من قبل الشركة: 

  

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

 البيان المعيار

(61المعيار الدولي للتقرير المالي )  عقود األيجار 

 

    ( عقود االيجار16) المعيار الدولي للتقرير المالي

 

"عقود اإليجار" إلى  17"عقود اإليجار"، حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 " تحديد ما إذا كان االتفاق يتضمن عقد إيجار"، ولجنة 4جانب ثالثة تفسيرات )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

"تقييم مادة المعامالت  – 27رات المعايير رقم "حوافز على عقود إيجار تشغيلية" ولجنة تفسي 15تفسيرات المعايير رقم 

التي تنطوي على الشكل القانوني عقد اإليجار"(. تم تطبيق المعيار الجديد باستخدام طريقة النهج بأثر رجعي، مع 

صيد في حقوق الملكية كتعديل للر 16االعتراف بالنتيجة التراكمية العتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 االفتتاحي لألرباح المبقاه للفترة الحالية. الفترات السابقة لم يتم تعديلها.

 

بالنسبة للعقود المعمول بها في تاريخ تقديم الطلب األولى، اختارت الشركة تطبيق لتعريف عقد اإليجار من المعيار 

لم يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  4والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  17المحاسبي الدولي رقم 

 17على االتفاقات التي لم يتم تحديدها سابقًا على أنها عقد إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  16المالية رقم 

 . 4والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 3

لتقرير المالي الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها لالمعايير الدولية أ( 

 المطبقة من قبل الشركة )تتمة(:

 

    )تتمة(  ( عقود االيجار16المعيار الدولي للتقرير المالي )

م األصل لعقود اإليجار التشغيلي الموجودة اختارت الشركة عدم إدراج التكاليف المباشرة األولية في قياس الحق في استخدا

م. وفي هذا التاريخ، 2019يناير  1، اعتباًرا من 16في تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

يجار اختارت الشركة أيًضا لقياس الحق في استخدام األصل بمبلغ يساوي التزامات اإليجار المعدلة حسب مدفوعات اإل

 المدفوعة مسبقًا أو المستحقة التي كانت موجودة في تاريخ التحول.
 

بدالً من إجراء مراجعة انخفاض في قيمة حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، اعتمدت الشركة على تقييمها التاريخي 

 .16ية إلعداد التقارير المالية ما إذا كانت عقود اإليجار شاقة مباشرةً قبل تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدول
 

 12عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار التي تم حسابها سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية مع فترة إيجار متبقية تقل عن 

شهًرا واإليجارات ألصول منخفضة القيمة، طبقت الشركة اإلعفاءات االختيارية لعدم االعتراف بحق استخدام األصول 

 لحساب مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار المتبقية.ولكن 
 

بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تمويلي، يتم قياس حق استخدام اإليجار والتزام اإليجار في 

 قبل تاريخ التطبيق األولي مباشرةً. 17تاريخ التطبيق ألولي بنفس المبالغ الموضحة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

، بلغ متوسط معدل االقتراض اإلضافي المرجح المطبق على مطلوبات اإليجار 16عند التحول إلى المعيار الدولي رقم 

 . %4.4بنسبة  16المعترف بها بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 تحديد مدة عقد اإليجار عند النظر في خيارات تمديد عقود اإليجار وإنهاؤها.استفادت الشركة من استخدام تجاربها السابقة ل

 1م مع التزامات اإليجار المعترف بها في 2018ديسمبر  31فيما يلي تسوية إلجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 

 م : 2019يناير 

 

 والتي لم يسري مفعولها بعد المعايير الصادرة  (ب

 وتتضمن .للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إصدار تاريخ حتى التي لم يسري مفعولها بعد الصادرة المعايير يلي افيم

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

 :نافذة تصبح حالما التالية المعايير تطبيق

 

 المعيار

 

 البيان 

تي من الفترات ال يسري مفعولها

اليةتبدأ في أو بعد التواريخ الت  

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

(17) المعيار الدولي للتقرير المالي م 2021يناير  1 عقود التأمين )أنظر اإليضاح أدناه(    

 

 

 

 

 

 لاير سعودي  

 34,379 إجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 31 ديسمبر 2018م

 7,338 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األولي

م2019يناير  1في  16إجمالي مطلوبات اإليجار المعترف بها بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   27,041 
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 )تتمة(  لمحاسبية الهامةالسياسات ا -3

 والتي لم يسري مفعولها بعد )تتمة( المعايير الصادرة  (ب

 

  17  المالي للتقرير الدولي والمعيار 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

 يحل والذي المالية األدوات 9 المالي للتقرير الدولي المعيار معايير المحاسبة الدولية مجلس أصدر ،م2014  يوليو في

 الجديدة والقياس التصنيف متطلبات المعيار يدمج .والقياس االعتراف: المالية األدوات 39 الدولي المحاسبة معيار محل

 في المتكبدة الخسارة نموذج محل سيحل والذي المتوقعة االئتمان قيمة انخفاضنموذج  إدخال مع المالية للموجودات

 : 9الدولي  المعيار بموجب .التحوط على المحاسبة ومتطلبات 39 المعيار

 

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

 متطلبات معظم على المعيار يبقي. المالية للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص األعمالج نموذ

 حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحددة الموجودات تلك ثناءباست 39 للمعيار المالية المطلوبات

 بدال اآلخر الشامل الدخل في إدراجه يجب الذي االئتمان ذات على يعود العادلة القيمة تغيرات من الجزء ذلك أن

 .الدخل قائمة من

 لجميعخسارة اإلئتمان المتوقعة ل صمخص لتسجيالمنشآت  نم 9 مقالمعيار الدولي للتقرير المالي ر بلطيت 

، والذمم  لخدلقائمة ا لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخا ينةمدلا لماليةا ولألصوا روضلقا

. يستند هذا لماليا نلضماا ودعقو روضلقا تمازالتا لیإ باإلضافةالمدينة بموجب عقود اإليجار التمويلي، 

لمتوقعة المرتبطة باحتمال عدم السداد في اإلثني عشر شهراً القادمة ما لم تكن المخصص إلى خسارة االئتمان ا

، يتم إثبات خسائر  9هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ  نشأتها. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  .39االئتمان في توقيت يسبق ذلك المتبع في معيار المحاسبي الدولي رقم 

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

 

 التأمين عقود 4 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت المحاسبة الدولية معايير مجلس أصدر ،م2016سبتمبر في

 القادم المحاسبة معيار إصدار قبل التأمين لشركات بالنسبة 9 المعيار تطبيق جراء المحاسبية النتائج التعديالت وعالجت

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

. أقرب أيهما  م 2021العام وأ الجديد التأمين عقد سريان تاريخ حتى 9 المعيار تطبيق من مؤقتا اعفاء  لذلك مؤهلة كانت

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

  .الجديد التأمين عقود معيار تطبيق قبل

 

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

 9 المعيار تطبيق بتأجيل يقضياج استنت إلى والتوصل التأثيرات بتقييم الشركة قامت وقد 9المعيار تطبيق تأجيل يمكنها

 .م 2021 يناير 1 بحيث اليتجاوز الحق تاريخ حتى

 

 التداخل  كبير مدى وعلى  االعتبار في يأخذ سوف ةللشرك الموجزة األولية المالية القوائم على 9 المعيارتطبيق  تأثير إن

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

 أن النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية يتألف من االتي:  (أ

 

 عمليات التأمين 

م8201ديسمبر  31      م9201 ارسم 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي

 81,792  122,601 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 
 

 عمليات المساهمين 

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي

بنوكنقد لدى ال   1,577  5,077 

 

 ودائع ألجل  (ب

 

 عمليات التأمين 

م8201ديسمبر  31       م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي

 141,136  40,757 ودائع ألجل 

 
 

 عمليات المساهمين 

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

ديألف لاير سعو  

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي

 100,379  100,362 ودائع ألجل
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 ، صافي مدينة لمعيدي التأمينذمم أقساط تأمين و -5

يلي:  مام تتكونأن أقساط التأمين المدينة   

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(راجعة)غير م   

 ألف لاير سعودي

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي

 171,520  178,347 حملة الوثائق 

(21أطراف ذات عالقة )إيضاح   48,483  21,551 

 4,107  4,876  ذمم معيدي تأمين مدينة 

 231,706  197,178 

(43,013)   مشكوك في تحصيلها ديون مخصص    (41,734)  

 155,444  188,693  ، صافيمدينة لمعيدي التأمينأقساط تأمين وذمم 

    

 

 استثمارات  -6

ف االستثمارات كما يلي:  تم تصني  

التأمين عمليات    

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(راجعة)غير م   

 ألف لاير سعودي 

(مراجعة)   

 ألف لاير سعودي 

ل قائمة بالقيمة العادلة من خالمحتفظ بها االستثمارات 

  الدخل

142,942  143,984 

اقتحقالمحتفظ بها حتى تاريخ االساالستثمارات -  23,614  28,627 

 172,611  166,556 اإلجمالي 

 
المساهمين عمليات    

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

ل بالقيمة العادلة من خالمحتفظ  بها االستثمارات 

 قائمة الدخل

94,819  90,752 

للبيع  االستثمارات المتاحة  1,923  1,923 

قاق المحتفظ بها حتى تاريخ االستحاالستثمارات -  18,508  13,526 
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 106,201  115,250 اإلجمالي 

 استثمارات )تتمة( -6

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: محتفظ بها الحركة في استثمارات   

 

التأمين عمليات    

م8120ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

 354,374  143,984  الفترة / السنةفي بداية الرصيد 

 -  50,000  مشتريات خالل الفترة / السنة 

(51,991) استبعادات خالل الفترة / السنة    (211,655)  

 141,993  142,719 

 1,265  949   ثماراتالتغيرات في القيمة العادلة لالست

نهاية الفترة / السنة في الرصيد   142,942  143,984 

 

م8201ديسمبر  31    م9201 مارس 31    

  

ةمصدر القيمة العادل  

(راجعة)غير م  

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م  

 ألف لاير سعودي 

 - -  **األصولصافي قيمة  الوحدات في صناديق سوق المال المحلية

صناديق األسهم المحلية  الوحدات في  3,157 3,302 صافي قيمة األصول**  

يةأوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محل  140,827 139,640 صافي قيمة األصول**  

  142,942 143,984 

  

 الحركة في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: 
 

المساهمين   عمليات   

م8201ديسمبر  31      م9012 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

 216,980  90,752  في بداية الفترة / السنةالرصيد 

(817) استبعادات خالل الفترة / السنة    (129,919)  

 89,935  87,061 

 3,691  4,884   التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

نهاية الفترة / السنة في رصيد ال  94,819  90,752 
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 استثمارات )تتمة( -6

م8201ديسمبر  31    م9201 مارس 31    

  

 
 مصدر القيمة العادلة

(مراجعة)غير   

 ألف لاير سعودي 

(مراجعة)  

 ألف لاير سعودي 

**األصولصافي قيمة  الوحدات في صناديق سوق المال المحلية  - - 

األسهم المحلية  الوحدات في صناديق  1,988 2,117 صافي قيمة األصول** 

 9,010 9,010 صافي قيمة األصول** الوحدات في صناديق العقار المحلية

لية أوراق المالية محتفظ بها في إدارة محافظ مح  22,746 21,924 صافي قيمة األصول** 

ة  أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلي 561,19 21,648 متداولة   

ية  أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ أجنب  15,486 17,694 متداولة 

 21,961 22,426 متداولة سندات وصكوك أجنبية

  94,819 90,752 

 

الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:       

المساهمين   عمليات   

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

لف لاير سعودي أ  

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

 1,923  1,923  في بداية الفترة / السنةالرصيد 

نهاية الفترة / السنة في الرصيد   1,923  1,923 

 
: م2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923 الغير مدرجة المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية لألوراق المالية  (أ

قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه إلى  الوصول ألنه ال يمكني( تم تقييمها بالتكلفة وذلك ألف لاير سعود 1,923
 وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها.

 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

التأمين   عمليات   

م8120ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

في بداية الفترة / السنةالرصيد   28,627  35,790 

(5,000) االستثمارات التي تم استحقاقها خالل الفترة    (7,000)  

حقاق إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االست  (13)   (163)  

لسنة نهاية الفترة / افي الرصيد   23,614  28,627 
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 استثمارات )تتمة( -6

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

المساهمين عمليات   

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

في بداية الفترة / السنةالرصيد   13,526  13,642 

 -  4,982 المشتريات خالل الفترة 

حقاق إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االست  -  (116)  

نهاية الفترة / السنة في الرصيد   18,508  13,526 

 

 * تدار وفقآ لتقدير مؤسسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة"(.

كما أعلن مدير األصول.** صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول   

  

 ات الفنية ياالحتياط -7

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط (1،7

: من مايليات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون  

 
م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    
 ألف لاير سعودي 

(مراجعة)   
 ألف لاير سعودي 

التسويةالمطالبات تحت   52,588  58,370 
 151,890  155,065 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 5,083  4,473 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,375  6,375 ات فنية أخرى ياحتياط

 218,501  221,718 
: يخصم     

المطالبات تحت حصة معيدي التأمين من  -
 التسوية 

(11,757)   (13,316)  

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  -
 غير المبلغ عنها 

(10,910)   (10,467)  

 (22,667)   (23,783)  

يات صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط  195,834  197,935 
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 )تتمة( االحتياطيات الفنية  -7

 الحركة في األقساط غير المكتسبة ( 7,2

تسبة كاالتي: الحركة األقساط غير المك إن     
 الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م  

(مراجعة)غير      

  ألف لاير سعودي   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

(13,139) 287,093 الرصيد في بداية الفترة   273,954 

رة األقساط المكتتبة خالل الفت  150,964 (16,119)  134,845 

رة األقساط المكتسبة خالل الفت  (172,223)  7,254 (164,969)  

(22,004) 265,834 الرصيد في نهاية الفترة   243,830 

 
     

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  

  )مراجعة(  

  ألف لاير سعودي  

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

(8,889) 322,609  السنةالرصيد في بداية   313,720 

السنة األقساط المكتتبة خالل  734,982 (24,643)  710,339 

(770,498)  السنةاألقساط المكتسبة خالل   20,393 (750,105)  

السنة الرصيد في نهاية   287,093 (13,139)  273,954 

 

 

 الوديعة النظامية  -8

م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي

(مراجعة)   

 ألف لاير سعودي

عة النظامية الودي  25,000  25,000 

 25,000  25,000 إجمالي 

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 25في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة مبلغ  أنظمة التأمينوفقاً لمتطلبات 
ته مؤسسة النقد العربي حددمن رأسمالها المدفوع لدى بنك  %10تمثل نسبة  لاير سعودي( مليون 25: م2018

 بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. اليمكن سحبهاإن هذه الوديعة النظامية  .لسعوديا
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 االلتزامات واالحتماالت  -9

 تي: اآل تتكون منإن التزامات المحتملة والحاالت الطارئة  (أ

 
م8201ديسمبر  31      م9201 مارس 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي

(مراجعة)   

سعودي ألف لاير  

لصالح عمالء غير حكوميين خطابات الضمان  700  700 

دخللصالح الهيئة العامة للزكاة وال خطابات الضمان  9,500  9,500 

 10,200  10,200 إجمالي 

 

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

 م. 2018ديسمبر  31اإلفصاح عنها في القانونية كما تم 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -10

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في 

 -بأحد األمرين التاليين: السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -

 للموجودات و المطلوبات. صولفي غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئمه للو  -

 .الموجزة لقوائم المالية األوليةاإن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

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

ة الوصنول إليهنا فني تناريخ أو منا يطابقهنا التني يمكنن للشنرك  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لننفس األداة

 ;القياس 

يم أخرى تحدد يتق أساليبلموجودات ومطلوبات مماثلة أو  األسواق المالية النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 القابلة للمالحظة، و  كافة مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق

 

 .  القابلة للمالحظة ن مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقالتي لم تحدد أي م التقييمالمستوى الثالث: أساليب 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في يوضح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات 

معلومات القيمة العادلة  نة العادلة. ال تتضمالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيم

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

 العادلة.   
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -10

 

 القيمة العادلة   عمليات التأمين 

 
  

 المستوى

 ألولا

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي    

 )غير مراجعة( م2019 مارس 31
      

      بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة   -

  من خالل قائمة الدخل 
  

- 142,942 - 142,942 

   - 142,942 - 142,942 

       بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاودات مالية موج
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  -

  االستحقاق  

  
- 23,614 - 23,614 

   - 23,614 - 23,614 

       

       

 

 القيمة العادلة   عمليات التأمين 

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 عودي ألف لاير س   

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31
      

      بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلة محتفظ بها استثمارات   -

 من خالل قائمة الدخل  

  
- 143,984 - 143,984 

   - 143,984 - 143,984 

       بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 
حتفظ بها حتى تاريخ استثمارات م -

 االستحقاق   

  
- 28,627 - 28,627 

   - 28,627 - 28,627 
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -10

 القيمة العادلة   عمليات المساهمين  

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي   

 مراجعة()غير  م2019 مارس 31
      

 بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 
     

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة   -
  من خالل قائمة الدخل 

  
- 94,819 - 94,819 

   - 94,819 - 94,819 

بالقيمة  لم يتم قياسهاموجودات مالية 
 العادلة:

  
    

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  -
    االستحقاق

  
- 18,508 - 18,508 

   - 18,508 - 18,508 

       
 القيمة العادلة   المساهمين عمليات 

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي   

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31
      

 بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 
     

بالقيمة العادلة محتفظ بها ت استثمارا  -
 من خالل قائمة الدخل  

  
- 90,752 - 90,752 

   - 90,752 - 90,752 

       بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  -

 االستحقاق   
  

- 13,526 - 13,526 

   - 13,526 - 13,526 

 

 القطاعات التشغيلية  -11

تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس يتم 
 إدارة الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

ارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التج
. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات الموجزة في قائمة الدخل األوليةالذي لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك 

 من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
 

 م.2018ديسمبر  31خسائر القطاعات منذ لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو 
 

، مدينة لمعيدي التأمينوذمم  أقساط التأمينصافي ، إلجلالنقد وما في حكمه، ودائع ال تتضمن موجودات القطاعات 
ً والموجودات األخرى،  والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة، االستثمارات و الممتلكات المصاريف المدفوعة مقدما

 التالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.وبوالمعدات. 
 

مصاريف مستحقة والمطلوبات التأمين،  لمعيديمطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة ال تتضمن مطلوبات القطاعات، 
 ومكافأة نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير الموزعة. ،األخرى

 
ويتم مراقبتها التشغيلي للقطاعات ذات صلة طلوبات غير الموزعة الى صانع القرار يتم اإلبالغ عن الموجودات والمال 

 على أساس مركزي.
 

المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات  إن معلومات قطاعات التشغيل
راداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها م ، مجموع إي2018ديسمبر  31م و 2019 مارس 31والمطلوبات للشركة في 

 لفترات األشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ، كاآلتي:
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 

 

 

 

 

 

 

م9201 مارس 31في كما      
(مراجعة)غير      
   عمليات التأمين  
 

  تأمين طبي
تأمين 
 مركبات

تأمين 
 ممتلكات 

إجمالي 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي   نالمساهمي

 ألف لاير سعودي 
       الموجودات 

ط حصة معيدي التأمين من األقسا
 غير المكتسبة

- 15,293 6,711 22,004 - 22,004 

ت مطالباالتأمين من حصة معيدي 
 تحت التسوية

- - 11,757 11,757 - 11,757 

حصة معيدي التأمين من 
غ المطالبات المتكبدة غير المبل

 عنها

- 9,134 776,1  10,910 - 10,910 

 تأمينتكاليف استحواذ وثائق 
 مؤجلة

3,062 9,973 1,132 14,167 - 14,167 

4589,81    موجودات غير موزعة   270,578 860,392 
ةناقصآ: حذف العمليات المتداخل     - (25,518)  (25,518)  

 893,712 245,060 648,652    إجمالي الموجودات 
 

       المطلوبات
 265,834 - 265,834 9,861 202,989 52,984 األقساط غير المكتسبة

مكتسبةغير عمولة إعادة تأمين   - 1,759 1,860 3,619 - 3,619 
 52,588 - 52,588 15,186 19,676 17,726 مطالبات تحت التسوية

غ المطالبات المتكبدة غير المبل
 عنها

 
11,564 

 
141,090 

 
2,411 

 
155,065 

 
- 

 
5,06515  

 4,473 - 4,473 - - 4,473 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,375 - 6,375 274 3,708 2,393 ات فنية أخرى ياحتياط
 183,566 23,947 159,619     غير موزعةوفائض مطلوبات 

ةناقصآ: حذف العمليات المتداخل     (25,518)  - (25,518)  
جمالي المطلوباتإ     622,055 23,947 646,002 
       

       حقوق المساهمين 
 250,000 250,000 -    رأس المال 

 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 
(8,372) -    األرباح المبقاه   (8,372)  

 246,631 246,631 -    إجمالي حقوق المساهمين 
 تإلتزاماحتياطي إلإعادة القياس 

ليات المتعلقة بعم -المنافع المحددة 
أمينالت  

    
 

1,079 

 
 

- 

 
 

1,079 
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمين 
    

623,134 
 

270,578 
 

893,712 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 

 

 

 

 

 

 

م8201 ديسمبر 31في كما      
(مراجعة)     
   عمليات التأمين  
 

تأمين 
 طبي 

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 ممتلكات 

إجمالي 
عمليات 
 التأمين

 عمليات
 إجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي 
       الموجودات 

ط حصة معيدي التأمين من األقسا
 غير المكتسبة

 
- 

 
- 

 
13,139 

 
13,139 

 
- 

 
13,139 

ت مطالباالتأمين من حصة معيدي 
 تحت التسوية

 
- 

 
- 

 
13,316 

 
13,316 

 
- 

 
13,316 

حصة معيدي التأمين من 
غ المطالبات المتكبدة غير المبل

 عنها

 
- 

 
8,469 

 
1,998 

 
10,467 

 
- 

 
10,467 

 تأمينتكاليف استحواذ وثائق 
 مؤجلة

3,201 9,867 1,067 14,135 - 14,135 

 882,041 285,158 596,883    موجودات غير موزعة 
ةناقصآ: حذف العمليات المتداخل     - (45,722)  (45,722)  

6887,37 239,436 647,940    إجمالي الموجودات   
 

       المطلوبات
 287,093 - 287,093 9,335 218,379 59,379 األقساط غير المكتسبة

مكتسبةغير عمولة إعادة تأمين   - - 2,543 2,543 - 2,543 
 58,370 - 58,370 16,786 24,878 16,706 مطالبات تحت التسوية

غ المطالبات المتكبدة غير المبل
 عنها

 
10,398 

 
138,874 

 
618,2  

 
151,890 

 
- 

 
151,890 

 5,083 - 5,083 - - 5,083 احتياطي عجز أقساط تأمين
ات فنية أخرىياحتياط  2,393 3,708 274 6,375 - 6,375 

       التزامات اإليجار 
غير موزعةوفائض مطلوبات      135,507 22,447 157,954 

ةناقصآ: حذف العمليات المتداخل     (45,722)  - (45,722)  
 623,586 22,447 601,139    إجمالي المطلوبات 

       
       حقوق المساهمين 

 250,000 250,000 -    رأس المال 
 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 

 7,708 7,708 -    األرباح المبقاه 
 262,711 262,711 -    إجمالي حقوق المساهمين 

     
 

1,079 

 
 

- 

 
 

1,079 
ي المطلوبات وحقوق إجمال

 المساهمين 
   602,218 285,158 887,376 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 

 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31مارس 2019م )غير مراجعة( 
 
  تأمين طبي 

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 إجمالي  ممتلكات 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
عوديس  

     إيرادات 
     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 46,468 426 39,203 6,839 بيع بالتجزئة
 3,650 - 355 3,295 متناهية الصغر 

 5,458 1,239 2,429 1,790 صغير
 58,231 1,531 52,758 3,942 متوسط

 37,157 2,161 27,391 7,605 كبير
 23,471 122,136 5,357 150,964 

ساط إعادة التأمين المسندة أق      
محلي  -  - - (192) (192) 
أجنبي  -  - (12,396)  (3,531) (15,927)  
 - (12,396)  (3,723) (16,119)  

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  - (68)  - (68)  
أجنبي  -  (1,650)  (1,535)  (318)  (3,503)  
 (1,650)  (1,603)  (318)  (3,571)  

التأمين المكتتبة صافي أقساط   21,821 108,137 1,316 131,274 
(175) 23,904 6,395 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  30,124 

 161,398 1,141 132,041 28,216 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,390 939 451 - عموالت إعادة التأمين 

 424 - 424 - إيرادات اكتتاب أخرى
 163,212 2,080 132,916 28,216  اإليراداتمجموع 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 155,175 2,839 126,250 26,086  إجمالي المطالبات المدفوعة 

(2,080) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (2,071)  (4,151)  
 151,024 768 124,170 26,086 صافي المطالبات المدفوعة 

(5,201) 1,020 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي   (43)  (4,224)  
افي التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص  1,166 1,552 14 2,732 

 149,532 739 120,521 28,272 صافي المطالبات المتكبدة
(610) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين   - - (610)  

 8,094 529 5,895 1,670   وثائق تأمين استحواذف تكالي
 5,247 43 2,616 2,588 مصاريف اكتتاب أخرى

 162,263 1,311 129,032 31,920 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
االكتتاب دخل)خسارة( /  صافي  (3,704)  3,884 769 949 

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
ية مصاريف عمومية وإدار     (23,557)  

(1,280)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   
 3,475    إيرادات االستثمارات

 5,833    خسائر غير محققة من االستثمارات 
(15,529)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  

(14,580)    صافي خسارة الفترة  
التأمين  إلى عمليات ةالفترة العائد خسارةصافي      - 
المساهمين إلى  ةالفترة العائد خسارة صافي     (14,580)  
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م )غير مراجعة( 
 
  تأمين طبي 

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 إجمالي  ممتلكات 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

     إيرادات 
     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 129,123 156 124,398 4,569 بيع بالتجزئة
 - - - - متناهية الصغر

 - - - - صغير
 3,101 - - 3,101 متوسط

 114,005 8,968 93,488 11,549 كبير
 19,219 217,886 9,124 246,229 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - - (405)  (405)  
أجنبي  -  - - (6,081)  (6,081)  
 - - (6,486)  (6,486)  

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  - (61)  (58)  (119)  
أجنبي  -  (500)  (4,061)  (226)  (4,787)  
 (500)  (4,122)  (284)  (4,906)  

 234,837 2,354 213,764 18,719 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
ي أقساط التأمين غير المكتسبة، صافيالتغيرات ف  811 (60,610)  (1,066)  (60,865)  

 173,972 1,288 153,154 19,530 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,108 1,108 - - عموالت إعادة التأمين 

 3,334 - 3,334 - إيرادات اكتتاب أخرى
 178,414 2,396 156,488 19,530  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 144,839 542 133,610 10,687 إجمالي المطالبات المدفوعة  

(3,422) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (271)  (3,693)  
 141,146 271 130,188 10,687 صافي المطالبات المدفوعة 

(10,207) 4,303 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي   316 (5,588)  
افي التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص  - 522 52 574 

 136,132 639 120,503 14,990 صافي المطالبات المتكبدة

(2,164) - احتياطي عجز أقساط تأمين  - (2,164)  
 8,456 572 6,649 1,235   وثائق تأمين استحواذتكاليف 

 7,010 97 2,783 4,130 مصاريف اكتتاب أخرى

 149,434 1,308 127,771 20,355 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
دخل االكتتاب)الخسارة( / صافي   (825)  28,717 1,088 28,980 

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
(23,626)    مصاريف عمومية وإدارية   

(2,581)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   
االستثماراتإيرادات      3,126 

 1,786    أرباح غير محققة من استثمارات
(21,295)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  

 7,685    صافي الدخل للفترة
(397)    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين   

 7,288    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين 
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 القة واألرصدة ذات ع مع جهاتمعامالت    -12

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

 واألحكام للشروط وفقا العالقة ذات الجهات تلك مع المعامالت جميع تتم .الجهات هذه قبل من كبير بشكل تتأثر أو مشتركة

الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل واألرصدة المعامالت أهم فيما يلي  .اإلدارة قبل نم والمعتمدة االعتيادية

 الفترة:

العالقة الجهة ذات  طبيعة المعاملة 
 الثالثةمعامالت للفترة مبالغ ال

المنتهية في أشهر   
 

يالرصيد مدينة /)المستحق( كما ف  

  
مارس  31
م9201  

مارس  31
م8201  

مارس  31
م9201  

ديسمبر  31
م8201  

(راجعة)غير م   (راجعة)غير م )غير مراجعة(  (راجعة)م   

سعودي لاير ألف   سعودي لايرألف  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي   

الشركات التي تسطير 
عليها األطراف ذات عالقة 

أو تسيطر عليها بشكل 
مشترك أو تتأثر بشكل 

      كبير بها
)شقيقة( شركة تأجير تأمين مكتتبة وثائق   21,734 28,218   

(3,549)  مطالبات مدفوعةومدفوعات    - 38,679 20,494 
مجلس اإلدارة رئيس    - 4 وثائق تأمين مكتتبة 

(1)  مدفوعات ومطالبات مدفوعة   - 218 215 
   - 2,931 اإليجار المدفوع  

العالمية رصدشركة     - - وثائق تأمين مكتتبة 
 74  - -  ت مدفوعةمدفوعات ومطالبا 

   1,383 1,358 وثائق تأمين مكتتبة شركة مجموعة  الفردوس
(540)  مدفوعات ومطالبات مدفوعة   - 1,586 768 

إدساس  لمؤسسة جب    3,025 - عموالت مدفوعة 
   111 - اإليجار المدفوع 

   - 3,730 خدمات مستلمة  شركة تأجير العالمية 
شركة كونكرد للتأمين 

اطة التأمين ووس    - 1,832 عموالت تأمين  
   91 52 الخدمات المستلمة  شركة كوادر برو

 شركة األول كابيتال
 
 

ظ االستثمار في إدارة المحاف
وصناديق االستثمار 

 157,790 258,418 - - المشتركة 
 رصد كابيتال

  
االستثمار في صناديق 

 7,716 7,788 - - االستثمار المشتركة
 

 كبار موظفي اإلدارةتعويضات 
 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارفيما يلي تعويضات 

 م2019 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2018 مارس 31
 مراجعة(غير ) 

 لاير سعوديألف   

 2,079 1,498 أخرى مزايا رواتب و
 55 347 مكافأة نهاية الخدمة

 1.845 2,134 

 75 130 مجلس اإلدارة ء أعضا –بالحوكمة  للمكلفينمكافأة 
 - -  أعضاء لجان  -بالحوكمة   للمكلفينمكافأة 

 130 75 
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 الزكاة  -13

 فترة / للسنةلل حملالم (أ

 ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكاة بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة وفقا للوائح المالية ذات الصلة.

 

 السنة الفترة / حركة المخصص خالل 

م8201ديسمبر  31      م9201 رسما 31   

(مراجعة)غير    

 ألف لاير سعودي 

(راجعة)م   

 ألف لاير سعودي 

للفترة / السنةالرصيد االفتتاحي   19,761  18,189 

 6,000  1,500 المحمل للفترة / السنة 

(4,428)  - المدفوع خالل الفترة / السنة   

نهاية الفترة / السنة في الرصيد   21,261  ,76119  

 

 الوضع الزكوي  (ب

 

 31 المنتهية في لسنواتلم و 2008ديسمبر  31م حتى 2007مايو  16قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة من 

والذي اليزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم االنتهاء من أي  م2018 الى م2009ديسمبر 

 ربط زكوي.  

 

الهيئة العامة م وطالبت 2012الى  م2008ديسمبر  31 الربوط الزكوية للسنوات من لمت الشركةستإم، 2016خالل 

. إعترضت الشركة لتلك السنوات لاير سعودي مليون 13.7بمبلغ  إضافيهبزكاة وضريبة إستقطاع للزكاة والدخل 

افة الى ذلك فقد أصدرت الشركة باإلض وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. ا الربطعلى هذ

مليون لاير سعودي لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم تسجيل إلتزامات إضافية بمبلغ  9,5خطاب ضمان بمبلغ 

مليون لاير سعودي مقابل زكاة سنوات  4ومبلغ  الدخلمليون لاير سعودي مقابل ضريبة اإلستقطاع في قائمة  4.4

 م.2016سابقة في 

  

 مال  رأس ال -14

مليون سهم عادي  قيمة السهم  25 إلىمليون لاير سعودى مقسم  250يبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر 

 لاير سعودى. 10

 

 إدارة رأس المال -15

 تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على  تدير لشركة متطلبات

أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص 

األرباح المدفوعة وزيعات تتعديل بمخاطر نشاطات الشركة. للحفاظ على أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة 

 للمساهمين أو بإصدار أسهم.

ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية 

 المبلغ عنها.
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 ربحية السهم )خسارة( /  -16

على المتوسط المرجح لعدد األسهم  للفترةربح / )خسارة( بتقسيم صافي  فترةلل هايتم إحتساب)خسارة( / ربحية السهم 

 .فترةوالقائمة لل المصدرة

 

 ملحقة  معلومات -17

قائمة المركز المالي األولية أ(    

(مراجعةم )غير 9201 مارس 31  (مراجعةم )8201ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       الموجودات  
 86,869 5,077 81,792 124,178 1,577 122,601 النقد وما في حكمه

 241,515 100,379 141,136 141,119 100,362 40,757  ألجل ودائع 
، نلمعيدي التأمي مدينةأقساط تأمين وذمم 

 155,444 - 155,444 188,693 - 188,693 صافي

تسبة حصة معيدي التأمين من االقساط غير المك  22,004 - 22,004 13,139 - 13,139 
تحت حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 13,316 - 13,316 11,757 - 11,757 التسوية
ير حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غ

عنها مبلغ   10,910 - 10,910 10,467 - 10,467 
وثائق تأمين مؤجلة  استحواذتكاليف   14,167 - 14,167 14,135 - 14,135 

 278,812 106,201 172,611 281,806 115,250 166,556 إستثمارات
 45,722 45,722 - 25,518 25,518 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 

ات أخرىمدفوعة مقدما وموجود اريفمص  19,840 185 20,025 24,284 93 24,377 
 14,459 - 14,459 14,507 - 14,507 ممتلكات ومعدات 

 7,157 - 7,157 6,756 - 6,756 موجودات غيرملموسة 
صافي  –الحق في استخدام األصل   30,104 - 30,104 - - - 

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - وديعة نظامية 

 2,686 2,686 - 2,686 2,686 - الوديعة النظامية عائد مستحق على

 648,652 270,578 919,230 647,940 285,158 933,098 

(25,518) - ناقصآ: حذف العمليات المتداخلة   (25,518)  - (45,722)  (45,722)  

 887,376 239,436 647,940 893,712 245,060 648,652 مجموع الموجودات
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 )تتمة(         ملحقة  معلومات -17

 
 

)تتمة(  قائمة المركز المالي األوليةأ(      

    

  
       

   

(مراجعةم )غير 9201 مارس 31  (مراجعةم )8201ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

لف لاير أ
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       المطلوبات
 7,583 - 7,583 13,278 - 13,278 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

مستحقة ومطلوبات اخرى اريفمص  52,305 - 52,305 52,179 - 52,179 
547,6 - 6,547 19,047 - 19,047 ذمم دائنة لمعيدي التأمين   
 287,093 - 287,093 265,834 - 265,834 اقساط تأمين غير مكتسبة

غير مكتسبة إعادة التأمين التعمو  3,619 - 3,619 2,543 - 2,543 
 58,370 - 58,370 52,588 - 52,588 مطالبات تحت التسوية

 151,890 - 151,890 155,065 - 155,065 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
أقساط تأمين  احتياطي عجز  4,473 - 4,473 5,083 - 5,083 

 6,375 - 6,375 6,375 - 6,375 إحتياطيات فنية أخرى
 45,722 - 45,722 25,518 - 25,518 مستحق إلى عمليات المساهمين 

 8,941 - 8,941 7,894 - 7,894 تعويض نهاية الخدمة
 - - - 27,041 - 27,041 التزامات االيجار 
تأمين فائض عمليات ال  14,535 - 14,535 14,535 - 14,535 

 19,761 19,761 - 21,261 21,261 - الزكاة

اماعائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى س  - 2,686 2,686 - 2,686 2,686 

 647,573 23,947 671,520 646,861 22,447 669,308 

(25,518) ناقصا: حذف العمليات المتداخلة  - (25,518)  (45,722)  - (45,722)  

 623,586 22,447 601,139 646,002 23,947 622,055 مجموع المطلوبات 

       
       حقوق المساهمين 

000025, - رأس المال  ,000025  - 250,000 250,000 
نظامي احتياطي  - 5,003 5,003 - 5,003 5,003 

(8,372) - أرباح مبقاهخسائر متراكمة /   (8,372)  - 7,708 087,7  

 262,711 262,711 - 246,631 246,631 - إجمالي حقوق المساهمين

ع المناف إلتزاماتحتياطي إلإعادة القياس 
المتعلقة بعمليات التأمين -المحددة   1,079 - 1,079 1,079 - 1,079 

 1,079 246,631 247,710 1,079 262,711 263,790 

578270, 623,134 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  893,712 602,218 285,158 887,376 

 10,200 - 10,200 10,200 - 10,200 االلتزامات واالحتماالت 
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        )تتمة(   ملحقة  معلومات -17

 

   قائمة الدخل األولية ب(          
 ثالثة أشهر المنتهية في 
(مراجعةم )غير 9201 مارس 31  (غير مراجعةم )8201 مارس 31   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

        االيرادات
229,246 - 246,229 150,964 - 150,964 اجمالي اقساط التامين المكتتبة   

 150,964 - 150,964 246,229 - 246,229 
سندةأقساط إعادة التأمين الم        

محلي  -  (192)  - (192)  (405)  - (405)  
أجنبي  -  (15,927)  - (15,927)  (6,081)  - (6,081)  
 (16,119)  - (16,119)  (6,486)  - (6,486)  

       مصروفات فائض الخسارة
محلي  -  (68)  - (68)  (119)  - (119)  
أجنبي  -  (3,503)  - (3,503)  (4,787)  - (4,787)  
 (3,571)  - (3,571)  (4,906)  - (4,906)  

 234,837 - 234,837 131,274 - 131,274 صافي اقساط التأمين المكتتبة
، كتسبةالتغيرات في اقساط التامين غير الم

(60,865) 30,124 - 30,124 صافي   - (60,865)  

أمين المكتسبةصافي اقساط الت  161,398 - 161,398 173,972 - 173,972 
إعادة التأمين  التعمو  1,390 - 1,390 1,108 - 1,108 

 3,334 - 3,334 424 - 424  ايرادات إكتتاب اخرى

اإليراداتمجموع   163,212 - 163,212 178,414 - 178,414 

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

ت المدفوعةاجمالي المطالبا  155,175 - 155,175 144,839 - 144,839 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

(4,151) المدفوعة  - (4,151)  (3,693)  - (3,693)  

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 141,146 - 141,146 151,024 - 151,024 المدفوعة

ية، تحت التسوالتغيرات في المطالبات 
(4,224) صافي   - (224,4)  (5,588)  - (5,588)  

ر مبلغ متكبدة غيالمطالبات الالتغيرات في 
صافي ،عنها  

2,732 - 2,732 574 - 574 

والمنافع متكبدة المطالبات الصافي 
 األخرى المتكبدة 

149,532 - 149,532 136,132 - 136,132 

التغير في احتياطي عجز أقساط 
 التأمين

(610)  - (610)  (2,164)  - (2,164)  

 8,456 - 8,456 8,094 - 8,094 تكاليف استحواذ وثائق تأمين مؤجلة

 7,010 - 7,010 5,247 - 5,247 مصاريف اكتتاب أخرى 

االكتتابمجموع تكاليف ومصروفات   162,263 - 162,263 149,434 - 149,434 

 28,980 - 28,980 949 - 949 صافي دخل االكتتاب
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 (         )تتمةملحقة  معلومات -17

   )تتمة( قائمة الدخل األوليةب(          
   

 ثالثة أشهر المنتهية في 
(مراجعةم )غير 9201 مارس 31  (غير مراجعةم )8201 مارس 31   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

لاير ألف 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
لها مخصص الديون المشكوك في تحصي  (1,280)  - (1,280)  (2,581)  - (2,581)  

(23,103) مصاريف عمومية وإدارية   (454)  (23,557)  (23,223)  (403)  (23,626)  
ت إيرادات االستثمارا  1,582 1,893 3,475 794 2,332 3,126 

 1,786 1,786 - 5,833 4,884 949 أرباح غير محققة من إٍستثمارات

إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية 
(21,852) أخرى  6,323 (15,529)  (25,010)  3,715 (21,295)  

صافي )العجز( /الفائض من عمليات 
(20,903) التأمين   6,323 (14,580)  3,970 3,715 7,685 

(6,323) 20,903 الفائض المحول إلى المساهمين  14,580 (3,573)  (3,715)  (7,288)  

 بعدمن عمليات التأمين نتيجة الصافي 
 تحويل الفائض إلى المساهمين

- - - 397 - 397 

       

       

ربحية السهم )باللاير السعودي للسهم 
 الواحد(

      

 سهم )باألالف(المتوسط المرجح لعدد األ
- 25,000 25,000 - 25,000 25,000 

ربحية السهم األساسية )خسارة( / 
 والمخفضة

- (0,58)  (0,58)  - 0,29 0,29 
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 )تتمة(        ملحقة  معلومات -17

            األولية الشامل قائمة الدخل ( ج         
   

أشهر المنتهية في الثالثة   
(مراجعةم )غير 9120 مارس 31  (غير مراجعةم )8201 مارس 31   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 

صافي دخل الفترة      - (14,580)  (,58014)  397 7,288 7,685 
       الدخل الشامل األخر 

نيفها يمكن تصقد تكون أو البنود التي 
قائمة الدخل األولية: الحقاً إلى        

متاحة للبيع تاستثمارا  - - - - - - 

 - - - - - - صافي التغير في القيمة العادلة -
صافي المبلغ المحول إلى قائمة  -

 - - - - - - الدخل 

الشامل  )الخسارة( / الدخللي إجما
(14,580) - للفترة العائد إلى المساهمين ة  (14,580)  397 7,288 7,685 
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 )تتمة(        ملحقة  معلومات -17

            األولية التدفقات النقدية قائمة ( د         
      

أشهر المنتهية في  الثالثةفترة   أشهر المنتهية فيفترة الثالثة    

(مراجعةم )غير 9201 مارس 31  (غير مراجعةم )8201 مارس 31   
 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

قات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدف        

دخل الفترة )خسارة( /صافي   - (14,580)  (14,580)  397 7,288 7,685 

نقدية:تعديالت للبنود الغير         
ممتلكات ومعداتاستهالك   1,136 - 1,136 454 - 454 

 - - - 400 - 400 إطفاء الموجودات غير الملموسة 
ها حتى تاريخ استثمارات محتفظ بإطفاء 

 االستحقاق
 

13 
 

- 
 

13 
 

13 
 

- 
 

13 
مشكوك في تحصيلها ديونمخصص   1,279 - 1,279 2,581 - 2,581 

(949) أرباح غير محققة من االستثمارات   (4,884)  (5,833)  (406)  (4,024)  (4,430)  
(663) رباح محققة من االستثمارات  (1,083)  (1,746)  - - - 

الخدمة نهاية مخصص مكافأة ترك  (1,044)  - (1,044)  511 - 511 

 
172 (20,547)  (20,375)  3,550 3,264 6,814 

 
ية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيل  

      

مدينة لمعيدي التأمين ذمماقساط تامين و  (34,528)  - (34,528)  (50,974)  - (50,974)  
ة حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسب  (658,8)  - (8,865)  (2,406)  - (2,406)  

ويةتحت التسحصة معيدي التأمين من المطالبات   1,559 - 1,559 (9,460)  - (9,460)  
بلغ حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير م

 عنها 
 

(443)  
 

- 
 

(443)  
 

(1,418)  
 

- 
 

(1,418)  
وثائق تأمين مؤجلة  استحواذتكاليف   (32)  - (32)  (1,495)  - (1,495)  

أخرىمدفوعة مقدما وموجودات  اريفمص  999 (93)  906 (16,941)  (97)  (17,038)  
(30,104) صافي  –الزيادة في حق استخدام األصل   - (30,104)  - - - 

 - - - 27,041 - 27,041 الزيادة في التزامات االيجار 
الوديعة النظامية مستحق علىعائد   - - - - (96)  (96)  

ئنةوذمم دا حقة لحملة وثائق التأمينمطالبات مست  5,695 - 5,695 817 - 817 
أخرىمستحقة ومطلوبات  اريفمص  127 - 127 21,939 - 21,939 

(3,947) 12,500 - 12,500 ذمم دائنة لمعيدي التأمين    - (3,947)  
(21,259) اقساط تأمين غير مكتسبة   - (21,259)  63,271 - 63,271 

غير مكتسبة ين إعادة التأم تعموال  1,076 - 1,076 683 - 683 
(5,782) مطالبات تحت التسوية   - (5,782)  3,872 - 3,872 

 1,992 - 1,992 3,175 - 3,175 مطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
(610) احتياطي أقساط تأمين إضافية   - (610)  (2,164)  - (2,164)  

قد عموالت مستحقة الدفع إلى مؤسسة النعائد 
     العربي السعودي

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
96 

 
96 

طة من األنش لناتجا)المستخدم في( / صافي النقد 
 التشغيلية

(45,835)  
 

(20,640)  
 

(66,475)  
 

7,319 
 

3,167 
 

10,486 
 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  
(50,000) شراء استثمارات   (4,982)  (54,982)  - - - 

من بيع استثمارات المحصل   57,653 1,901 59,554 20,000 - 20,000 
(100,362) - المحصل من ودائع أجلة   (100,362)  - - - 

ودائع أجلة مستحقةمتحصالت من     100,379 - 100,379 - - - 
(1,184) شراء ممتلكات ومعدات  - (1,184)  (528)  - (528)  

طة صافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنش
 االستثمارية 

106,848 (3,064)  103,784 19,472 - 19,472 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
(19,823) المستحق إلى عمليات المساهمين   19,823 - 3,167 (3,167)  - 

طة صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنش
 التمويلية 

 
(19,823)  

 
19,823 

-  
3,167 

 
(673,1)  

 
- 

(3,500) 40,809 صافي التغير في النقد وما في حكمه   37,309 29,958 - 29,958 
 14,403 11 14,392 86,869 5,077 81,792 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 44,361 11 44,350 124,178 1,577 122,601 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 المساهميندمج عمليات التأمين وعمليات  -18

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض الفترة الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها 

 كما هو موضح أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: 

 

  ألولية الموجزة، في السابق قائمة المركز المالي األولية في القوائم المالية ا 2كما تم اإلفصاح في إيضاح رقم

بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات  هاالموجزة، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرض

قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل وقائمة التدفقات  تم دمجها معاً لعرضالتي والمساهمين 

 ة. النقدي

  بشكل منفصل في قائمة وعمليات المساهمين التي سبق عرضها عمليات التأمين  "المستحق إلى / من"أن المبلغ

 )أ((. 16)مرجع اإليضاح  يتم إستبعادهامركز المالي، واألن 

  التأمين وعرضها بشكل عمليات بين عمليات المساهمين و 90/10حصة فائض عمليات التأمين مقسومة بنسبة

 )ب((. 16في قائمة الدخل األولية )مرجع اإليضاح  فكمصروتم عرضها يمنفصل 

 

 أرقام المقارنة -19

 .ةالحالي عرض الفترةأرقام الفترة السابقة لتتوافق مع بعض تم إعادة تبويب 
 

 القوائم المالية األولية الموجزة اعتماد -20

   م. 2019لعام  مايو 6 الموافق هـ 1440لعام ن رمضا 1 تم اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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