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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 1التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة التأمين العربية التعاونية ("الشركة") – شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010243302بتاريخ  18محرم 1429هـ (الموافق  27يناير  .)2008إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ،28655
الرياض  ،11323المملكة العربية السعودية.
تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاطها
الرئيسي جميع فئات التأمين العام ،التأمين الصحي ،والحماية ،واالدخار .تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية (تداول) في
 26محرم 1429هـ (الموافق  4فبراير  .)2008بدأت الشركة عمليات التأمين وإعادة التأمين في  4محرم 1430هـ (الموافق 1
يناير .)2009
في  14جمادى الثاني 1435هـ (الموافق  14أبريل  ،)2014أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقة رسمية برقم
 351000076885لتعديل التصريح الصادر للشركة برقم ت م ن 20086/15/بحيث يكون مقتصرا ً فقط على ممارسة نشاط
التأمين وإلغاء نشاط اعادة التأمين.
قامت الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديالت نظام الشركات السعودي الصادر في 1437هـ الموافق .2015
 - 2أسس اإلعداد
أسس القياس
تعد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع ومكافأة نهاية الخدمة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
بيان االلتزام
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية والمعدلة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IASBفيما عدا
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  – 12ضريبة الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21والمتعلقة
بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل .خالل عام  ،2017أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم ()381000074519
بتاريخ  11ابريل  2017والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة والضريبة ،ستستمر
الشركة في استحقاق الزكاة و الضريبة على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير في حقوق المساهمين في
في بند خسائر متراكمة.
ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .ومع ذلك تصنف األرصدة التالية بصفة
عامة متداولة :النقد ومافي حكمه وأقساط التامين ذمم معيدي تأمين مدينة ،واالستثمارت واقساط فائض الخسارة المؤجلة مصروفات
مدفوعة مقد ًما وأصول أخرى والذمم الدائنة وذمم معيدي التامين والمطالبات القائمة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
ومخصص الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض المستحق وأقساط التأمين غير المكتسبة  ،والحصة المعاد تسديدها لألقساط غير
المكتسبة  ،وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة إيرادات عمولة غير مكتسبة  .،يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير
متداولة :تعويضات نهاية الخدمة  ،والوديعة النظامية  ،والعوائد على الوديعة النظامية ،إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى مؤسسة
النقد العربي السعودي  ،مطالبات متكبدة ولكنها لم يتم اإلبالغ عنها والممتلكات والمعدات  ،صافي.
طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ،تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات
المساهمين ويتم عرض هذه المعلومات المالية على هذا األساس .يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر
المحاسبية الخاصة بذلك النشاط .ويتم توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس
إدارة الشركة (راجع ايضاح .)16
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 2أسس اإلعداد (تتمة)
بيان االلتزام (تتمة)
القوائم المالية األولية الموجزة للمركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين التي يتم عرضها على الصفحات من  2إلى  6المعلومات المالية والتي تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية واالمتثال
لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي
السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين .وبنا ًء على
ذلك  ،فإن القوائم المالية األولية الموجزة تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات
التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر
الشاملة للعمليات المعنية.
عند إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات
المساهمين .يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ،إن وجدت بالكامل أثناء الدمج .إن السياسات
المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع القوائم المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة
الدخل الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض المالحظات ذات الصلة على القوائم المالية تمثل معلومات تكميلية اضافية مطلوبة
بموجب اللوائح التنفيذية.
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ،لذا يجب أن تقرا ً
جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال سعودي.
.
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب اعداد القوائم المالية األولية عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف المسجلة ،قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند اعداد القوائم المالية األولية الموجزة كانت االحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ومصادر
التقدير الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكد والتي هي نفسها المطبقة في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م.
موسمية العمليات
ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة) تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمذكورة
أدناه ،حيث إنه ليس لهم أي تأثير مالي جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة لهذه الفترة أو للفترة السابقة،
ومن المتوقع أن ال يوجد أي تأثير جوهري على الفترات المستقبلية ،تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة بما يتفق مع عرض
الفترة الحالية:
-

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( 40االستثمارات العقارية) والمطبق من  1يناير .2016
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (2تصنيف وقياس المعامالت على اساس السهم).
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (15االيرادات من العقود مع العمالء).
تعديالت على المعيار الدولي العداد التقرير المالي رقم  – 7االدوات المالية –االفصاحات.
تعديالت على المعيار الدولي العداد التقرير المالي  -10القوائم المالية
المعيار المحاسبي الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات التابعة ولمشاريع المشتركة.
تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي  22المعامالت بالعملة االجنبية والمقابل المادي المقدم.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول
إضافة على المعايير أعاله ،نوضح أدناه بيانا ً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم
المالية للشركة ،تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير (في حالة إنطباقها على الشركة) عند سريان مفعولها ،قررت الشركة عدم التطبيق
المبكر للتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقرير المالي التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية
من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ،)9بأن يؤثر في جزء مهم من األصول المالية الحالية
والمصنفة ك إستثمارات متاحة للبيع ،بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشاملة
األخرى ،بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم
اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى ،والتي من المتوقع أن تزيد طبقا ً لمقدمة منهجية خسائر
اإلئتمان المتوقعة ،بناءا ً على تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية المعدل رقم (" )4عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف
العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أو كخسارة لخيار القيمة العادلة ،تستمر الشركة في مراقبة التقدم لمجلس
معايير المحاسبة الدولية بخصوص تعديل المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ،)4والذي يقدم إعفاء مؤقت لتطبيق المعيار
الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9للشركات التي يكون نشاطها األساسي مرتبط بالتأمين ،تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها
إستخدام العفو المؤقت وتأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9لتاريخ الحق ،ولكن ليس بعد  1يناير
2021م.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( – )17عقود التأمين
ينطبق على جميع عقود التأمين تقريبا ً) بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة ،وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها
المنشأة وعقود اإلستثمار ذات ميزات اإلكتتاب اإلختيارية التي تصدرها ،بشرط أن تقوم المنشاة أيضا ً بإصدارعقود تأمين ،تم
إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17في مايو 2017م وينطبق على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير 2021م.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 4النقد ومافي حكمه

عمليات التأمين

 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

نقد و أرصدة لدى البنوك

37,815,784

6,148,369

43,964,153

ودائع ألجل مستحقة خالل  3أشهر من تاريخ اإلستحواذ

--

60,968,572

60,968,572

اإلجمالي

37,815,784

67,116,941

104,932,725

عمليات التأمين

 31ديسمبر 2017
(مراجعة)
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

نقد و أرصدة لدى البنوك

25,369,794

39,688

25,409,482

ودائع ألجل مستحقة خالل  3أشهر من تاريخ اإلستحواذ

20,000,000

104,585,193

124,585,193

اإلجمالي

45,369,794

104,624,881

149,994,675

 -5أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
تتكون أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة من اآلتي:

حملة الوثائق
ناقصاً :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي اقساط التامين المدينة

 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
213,823,173
()70,025,703
143,797,470

 31ديسمبر 2017
( مراجعة )
لاير سعودي
143,342,692
()60,119,419
83,223,273

ذمم معيدي التأمين
ناقصاً :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي ذمم معيدي التامين المدينة

21,682,017
()5,560,763
16,121,254

28,471,381
((3,691,278
24,780,103

صافي اقساط التامين وذمم معيدي التامين المدينة

159,918,724

108,003,376

10

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 6إستثمارات
تتكون األستثمارات من اآلتي:

عمليات التأمين

 31ديسمبر 2017
(مراجعة)
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

-

102,133,042

 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
عمليات التأمين

عمليات المساهمين

إستثمارات متاحة
للبيع

-

78,016,861

اإلجمالي
78,016,861

اإلجمالي
102,133,042

إستثمارات مقتناه
حتى تاريخ
اإلستحقاق*

26,104,688

36,988,000

63,092,688

26,104,688

37,738,000

63,842,688

اإلجمالي

26,104,688

115,004,861

141,109,549

26,104,688

139,871,042

165,975,730

* تظهر السندات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة بالقيمة المطفأة .بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
مبلغ  61,479,838لاير سعودي (  31ديسمبر  63,708,250 : 2017لاير سعودي ).
-

أن حركة اإلستثمارات كاآلتي:

الرصيد اإلفتتاحي
اضافات
اإلستبعادات
صافي االضافات و اإلستبعادات
الرصيد الختامي

عمليات التامين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018
( مراجعة )
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
26,467,313
26,104,688
()362,625
()362,625
26,104,688
26,104,688

الرصيد اإلفتتاحي

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017
 30يونيو 2018
( مراجعة )
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
74,572,125
139,871,042

اضافات
اإلستبعادات
صافي االضافات و اإلستبعادات
أرباح محققة خالل الفترة
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع
الرصيد الختامي

4,735,992
()25,502,394
()20,766,402
265,795
()3,365,599
()999,975
115,004,861
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239,065,455
()174,983,764
64,081,691
650,538
566,688
139,871,042

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 7المخصصات الفنية
 1-7صافي المطالبات تحت التسوية والمخصصات األخرى
يتكون صافي المطالبات تحت التسوية والمخصصات األخرى من اآلتي:

المطالبات تحت التسوية
يخصم  :القيمة المتوقعة للخردة والتعويضات المستردة

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
إحتياطي عجز أقساط تأمين
يخصم :
-

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

 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
106,156,762
)(7,401,600

 31ديسمبر 2017
( مراجعة )
لاير سعودي
89,627,326
( ) 7,830,736

98,755,162
56,335,851
6,478,000
62,813,851

81,796,590
61,557,851
3,756,000
65,313,851

)(48,339,104
)(5,274,725

()41,354,993
()5,274,725

107,955,184

100,480,723

 2-7حركة األقساط غير المكتسبة
إن حركة األقساط غير المكتسبة كاآلتي:
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(مراجعة)
لاير سعودي

التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
إجمالي

معيدي التأمين

الصافي

إجمالي

الصافي

معيدي التأمين

الرصيد في بداية الفترة

141,778,458

)(50,611,534

91,166,924

195,888,837

)(60,949,992

134,938,845

األقساط المكتتبة خالل الفترة

290,336,356

)(85,013,863

205,322,493

314,390,961

)(107,628,329

206,762,632

األقساط المكتسبة خالل الفترة

)(254,219,585

84,467,463

)(169,752,122

)(368,501,340

117,966,787

)(250,534,553

الرصيد في نهاية الفترة

177,895,229

)(51,157,934

126,737,295

141,778,458

)(50,611,534

91,166,924

 - 8اإللتزامات والتعهدات
أ) تتكون اإللتزامات والتعهدات من اآلتي:
 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
1,557,248
1,557,248

خطابات ضمان
اإلجمالي

 31ديسمبر 2017
( مراجعة )
لاير سعودي
1,547,248
1,547,248

ب) الدعاوي القضائية واألنظمة
تعمل الشركة في مجال التأمين ،وهي عرضة لدعاوي قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية .في حين أنه من غير العملي التنبؤ
أو معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية ،تعتقد اإلدارة بإنه لن يكون لهذه الدعاوي (بما في ذلك القضايا) أى أثر
جوهري علي نتائج الشركة أو مركزها المالي .ال يوجد لدى الشركة أي دعوي قضائية جوهرية بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 9القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم إستالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين-:
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات ،أو في غياب السوق الرئيسي  ،في السوق األكثر مالئمه للوصل للموجودات أو المطلوبات.إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموجزة.
تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة أو اداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس ،
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة أو طرق تقييم أخرى تحدد كافة
مدخالتها الهامة وفقا ً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ،و
المستوى الثالث :أساليب التقويم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقا ً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.
أ)

القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ،بما ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات
المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة  .اليتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي اليتم قياسها بالقيمة
العادلة اذا كانت القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقول لقيمتها العادلة.
المستوى
األول
 30سبتمبر ( 2018غير مراجعة)
موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:
استثمارات متاحة للبيع:
 صناديق استثمارية سندات وصكوك -اسهم

اإلجمالي

لاير سعودي

25,683,899
27,293,350
-52,977,249
المستوى
األول

 31ديسمبر ( 2017مراجعة)
موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:
استثمارات متاحة للبيع:
 صناديق استثمارية سندات وصكوك -اسهم *

القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

-- 23,116,535
--1,923,077
-1,923,077 23,116,535
القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

48,800,434
27,293,350
1,923,077
78,016,861

اإلجمالي

لاير سعودي

42,784,113
33,479,516
-76,263,629

23,946,336
--23,946,336

--1,923,077
1,923,077

66,730,449
33,479,516
1,923,077
102,133,042

يتم إظهار التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والبالغة  8,013,538لاير سعودي كما في
 30سبتمبر  31( 2018ديسمبر  4,647,939 :2017لاير سعودي) ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية.
للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2018لم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني من قياسات القيمة العادلة ،وكذلك لم
يحدث تحويالت إلى أو من المستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة.
* يمثل اإلستثمار في أسهم شركة محلية غير متداولة والبالغ  1.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1.9 :2017مليون لاير
سعودي) ،استثمارات في حقوق ملكية راس مال شركة نجم لخدمات التأمين غير المتداولة بنسبة  31( %3.85ديسمبر :2017
 .)%3.85ونظرا ً لعدم توفر القيمة العادلة ،فقد تم قيد اإلستثمار بالتكلفة وفي راي اإلدارة اليوجد إختالف جوهري بين القيمة
العادلة لهذا االستثمار وقيمته الدفترية.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -10القطاعات التشغيلية
يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة
الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً للشروط واألحكام التجارية العادية .تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس
إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك في قائمة الدخل األولية الموجزة .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات
والمطلوبات التشغيلية.
لم تطرأ أى تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ  31ديسمبر .2017
ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات ،والمصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى ،وأقساط التأمين وذمم
معيدي التأمين المدينة ،واإلستثمارات ،والودائع الجل ،والنقد ومافي حكمه ،والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة ،و الوديعة
النظامية ،وعوائد استثمارالوديعة النظامية ،وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات ،ذمم معيدي التأمين ،ومخصص مكافأة نهاية الخدمة ،و دائنون ومصاريف مستحقة والمطلوبات
األخرى ،ومخصصات أخرى ،وتوزيعات الفائض المستحقة ،وخسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا ،وزكاة وضريبة دخل
مستحقة ،و عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة ،وبالتالي تم إدارجهم ضمن اإللتزامات غير الموزعة.
لم يتم توزيع المصاريف العمومية واإلدارية،ودخل العمولة ،واإليرادات األخرى لعمليات التأمين ضمن القطاعات المختلفة.
يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2018غير مراجعة)
القطاعات التشغيلية
موجودات
حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
موجودات غير موزعة

مطلوبات
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها
إحتياطي عجز أقساط التأمين
مطلوبات غير موزعة

عمليات التأمين
الهندسي
لاير سعودي

الصحي

المركبات

الحريق

26,831,280
14,435,216
1,829,000
3,342,332

-6,715,331
4,216,042

8,845,924
3,436,561
1,012,000
927,781

7,675,724
8,463,668
751,000
749,622

46,437,828

10,931,373

14,222,266

8,356,491 17,640,014

82,024,910
-31,743,677
5,919,128
6,478,000

63,870,781
-30,921,643
45,347,000
--

10,880,119
1,459,012
4,063,119
1,468,000
--

2,291,395
9,100,273
544,267
1,535,062
7,481,456 10,652,189
1,392,000
906,000
---

126,165,715

140,139,424

17,870,250
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22,193,524

البحري

االخرى

1,651,806
5,730,836
839,000
134,849

51,157,934
6,153,200
48,339,104
9,557,492
5,274,725
843,725
10,225,797
855,171
335,106,301
450,103,861 17,409,588

177,895,229
3,746,112
98,755,163
56,335,851
6,478,000
106,893,506
450,103,861

11,709,118

9,727,751
207,771
13,893,079
1,303,723
-25,132,324

المجموع

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017مراجعة)
القطاعات التشغيلية
موجودات
حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
موجودات غير موزعة

مطلوبات
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها
إحتياطي عجز أقساط التأمين
مطلوبات غير موزعة

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي
لاير سعودي

البحري

االخرى

المجموع

20,143,509
9,790,349
1,829,000
4,671,187

7,368,038
2,438,478

10,361,728
2,534,481
1,012,000
798,106

8,991,484
8,869,928
751,000
750,836

3,229,742
7,244,455
839,000
504,384

7,885,071
5,547,742
843,725
881,096

36,434,045

9,806,516

14,706,315

19,363,248

11,817,581

15,157,634

50,611,534
41,354,993
5,274,725
10,044,087
290,598,327
397,883,666

56,105,196
19,197,840
5,919,128
3,756,000

47,780,013
31,406,589
50,569,000
-

10,961,950
2,029,668
3,214,163
1,468,000
-

10,184,030
1,687,425
10,110,275
906,000
-

4,732,915
947,283
9,577,058
1,392,000
-

12,014,354
254,391
8,290,665
1,303,723
-

84,978,164

129,755,602

17,673,781

22,887,730

16,649,256

21,863,133
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141,778,458
4,918,767
81,796,590
61,557,851
3,756,000
104,076,000
397,883,666

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2018غير المراجعة)
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي

البحري

االخرى

المجموع

لاير سعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-

مباشر

62,944,717

17,335,099

9,008,793

2,259,781

2,291,395

2,370,661

96,210,446

أقساط إعادة التامين المسندة:
-

دولي

)(15,280,419

--

)(7,059,688

)(1,922,537

)(1,482,378

)(1,404,979

)(27,150,001

-

محلي

)(3,820,105

--

)(204,763

)(100,385

)(169,428

)(121,196

)(4,415,877

مصاريف فائض الخسارة

--

)(711,126

)(189,249

)(243,000

)(140,751

-

)(1,284,126

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة،
صافي

43,844,193

16,623,973

1,555,093

)(6,141

498,838

844,486

63,360,442

)(20,036,892

19,979,652

)(1,322,168

624,293

)(193,344

296,395

)(652,064

صافي أقساط التامين المكتسبة

23,807,301

36,603,625

232,925

618,152

305,494

1,140,881

62,708,378

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

--

--

1,108,209

935,329

747,452

738,009

3,528,999

إجمالي اإليرادات

23,807,301

36,603,625

1,341,134

1,553,481

1,052,946

1,878,890

66,237,377

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(21,668,772

)(23,203,302

)(472,036

)(1,062,687

)(322,569

)(464,549

)(47,193,915

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

12,774,020

514,787

434,912

871,017

213,299

369,570

15,177,605

صافي المطالبات المدفوعة

)(8,894,752

)(22,688,515

)(37,124

)(191,670

)(109,270

)(94,979

)(32,016,310

)(4,625,555

439,840

6,690

)(193,859

)(5,393

)(422,040

()4,800,317

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها  ،صافي

--

3,809,000

--

--

--

--

3,809,000

صافي المطالبات المتكبدة

)(13,520,307

)(18,439,675

)(30,434

)(385,529

)(114,663

)(517,019

)(33,007,627

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(2,106,506

)(2,449,249

)(517,720

)(525,872

)(375,332

)(314,742

)(6,289,421

التغير في احتياطي عجز االقساط

()1,309,000

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(16,935,813

)(20,888,924

)(548,154

)(911,401

)(489,995

)(831,761

)(40,606,048

6,871,488

15,714,701

792,980

642,080

562,951

1,047,129

25,631,329

صافي ربح اإلكتتاب

()1,309,000

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(6,654,844

مصاريف إدارية وعمومية

()18,643,334

دخل عمولة

238,844

أرباح ( /خسائر) بيع استثمارات متاحة للبيع

--

توزيعات ارباح

235,072

إجمالي إيرادات ( /مصروفات) تشغيل أخرى

()24,824,262

صافي فائض عمليات التأمين

807,067
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير المراجعة)
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي

البحري

االخرى

المجموع

الريال السعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-

مباشر

28,031,649

19,532,055

3,433,374

2,792,791

2,859,121

2,125,399

58,774,389

أقساط إعادة التامين المسندة:
-

دولي

)(10,208,531

--

)(2,865,363

)(2,590,784

)(1,681,574

)(1,447,507

)(18,793,759

-

محلي

--

--

)(267,511

)(98,675

)(161,964

)(91,262

)(619,412

مصاريف فائض الخسارة

--

)(1,138,750

)(158,550

)(369,950

()140,499

--

)(1,807,749

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة،
صافي

17,823,118

18,393,305

141,950

)(266,618

875,084

586,630

37,553,469

7,918,678

7,443,868

12,125

694,528

)(390,595

335,057

16,013,661

صافي أقساط التامين المكتسبة

25,741,796

25,837,173

154,075

427,910

484,489

921,687

53,567,130

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

--

--

672,267

895,907

740,106

439,867

2,748,147

إجمالي اإليرادات

25,741,796

25,837,173

826,342

1,323,817

1,224,595

1,361,554

56,315,277

)(20,578,569

)(22,559,041

)(1,227,640

)(1,776,772

)(451,755

)(388,050

)(46,981,827

11,034,509

652,645

892,564

1,606,866

272,236

289,081

14,747,901

)(9,544,060

)(21,906,396

)(335,076

)(169,906

)(179,519

)(98,969

)(32,233,926

)(53,767

6,140,417

)(11,085

13,024

)(184,130

)(338,027

5,566,432

--

--

--

--

--

--

--

صافي المطالبات المتكبدة

)(9,597,827

)(15,765,979

)(346,161

)(156,882

)(363,649

)(436,996

)(26,667,494

التغير في احتياطي االقساط

--

--

--

--

--

--

--

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(3,530,230

)(1,355,715

)(153,835

)(563,030

)(31,701

)(168,681

)(5,803,192

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(13,128,057

)(17,121,694

)(499,996

)(719,912

)(395,350

)(605,677

)(32,470,686

صافي ربح اإلكتتاب

12,613,739

8,715,479

326,346

603,905

829,245

755,877

23,844,591

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية،
صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها  ،صافي

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(659,670

مصاريف إدارية وعمومية

)(19,718,091

دخل عمولة
أرباح ( /خسائر) بيع استثمارات متاحة
للبيع

114,653
--

توزيعات ارباح
إجمالي إيرادات ( /مصروفات) تشغيل
أخرى

180,303
()20,082,804
3,761,787

صافي فائض عمليات التأمين
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2018غير المراجعة)
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي

البحري

االخرى

المجموع

الريال السعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-

مباشر

126,091,886

118,781,454

16,628,493

13,066,450

8,034,168

7,733,905

290,336,356

أقساط إعادة التامين المسندة:
-

دولي

)(33,506,638

--

)(13,468,865

)(9,444,100

)(5,283,008

)(4,796,617

)(66,499,228

-

محلي

)(8,376,660

--

)(609,900

)(918,682

)(570,726

)(443,673

)(10,919,641

مصاريف فائض الخسارة

--

)(2,133,378

)(567,747

)(3,936,227

)(957,641

--

)(7,594,993

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة،
صافي

84,208,588

116,648,076

1,981,981

)(1,232,559

1,222,793

2,493,615

205,322,494

)(19,231,943

)(16,090,768

)(1,433,973

)(232,003

863,584

554,732

)(35,570,371

صافي أقساط التامين المكتسبة

64,976,645

100,557,308

548,008

)(1,464,562

2,086,377

3,048,347

169,752,123

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

6,657,720

--

3,015,902

6,526,171

3,751,384

2,401,901

22,353,078

إجمالي اإليرادات

71,634,365

100,557,308

3,563,910

5,061,609

5,837,761

5,450,248

192,105,201

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(67,736,012

)(64,839,437

)(660,376

)(5,374,768

)(1,796,091

)(1,280,169

)(141,686,853

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

36,123,778

2,476,891

556,795

4,468,048

1,110,146

829,977

45,565,635

صافي المطالبات المدفوعة

)(31,612,234

)(62,362,546

)(103,581

)(906,720

)(685,945

)(450,192

)(96,121,218

)(7,900,968

()167,762

53,124

)(948,174

581,983

)(1,592,666

()9,974,463

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها صافي

--

5,222,000

--

--

--

--

5,222,000

صافي المطالبات المتكبدة

)(39,513,202

)(57,308,308

)(50,457

)(1,854,894

)(103,962

)(2,042,858

()100,873,681

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(7,370,227

)(6,181,674

)(1,228,497

)(1,393,399

)(1,682,468

)(699,453

)(18,555,718

التغير في احتياطي االقساط

)(2,722,000

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(49,605,429

)(63,489,982

)(1,278,954

)(3,248,293

)(1,786,430

)(2,742,311

)(122,151,399

22,028,936

37,067,326

2,284,956

1,813,316

4,051,331

2,707,937

69,953,802

صافي ربح اإلكتتاب

()2,722,000

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(11,775,769

مصاريف إدارية وعمومية

)(56,165,311

دخل عمولة
أرباح ( /خسائر) بيع استثمارات متاحة للبيع

635,630
-

توزيعات ارباح

705,216

إجمالي إيرادات ( /مصروفات) تشغيل أخرى

()66,600,234

صافي فائض عمليات التأمين

3,353,568
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018

 - 10القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير المراجعة)
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي

البحري

االخرى

المجموع

الريال السعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-

مباشر

111,358,265

85,426,930

11,000,328

13,896,978

9,045,663

9,151,144

239,879,308

)(40,842,280

--

)(9,258,750

)(11,369,733

)(5,688,792

)(5,910,653

)(73,070,208

--

--

)(719,151

)(454,083

)(466,703

)(401,636

)(2,041,573

مصاريف فائض الخسارة

--

)(2,797,434

)(475,650

)(1,109,850

)(421,500

-

)(4,804,434

صافي أقساط التامين المكتتبة

70,515,985

82,629,496

546,777

963,312

2,468,668

2,838,855

159,963,093

أقساط إعادة التامين المسندة:
-

دولي

-

محلي

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي

6,605,798

27,873,073

)(81,439

486,803

902,130

)(1,787

35,784,578

صافي أقساط التامين المكتسبة

77,121,783

110,502,569

465,338

1,450,115

3,370,798

2,837,068

195,747,671

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

-

-

2,730,916

3,033,636

2,408,147

1,557,256

9,729,955

إجمالي اإليرادات

77,121,783

110,502,569

3,196,254

4,483,751

5,778,945

4,394,324

205,477,626

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(63,970,356

)(84,763,722

)(14,847,712

)(4,030,855

)(4,656,655

)(1,518,706

)(173,788,006

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

34,011,110

2,262,231

13,756,067

3,484,376

3,578,155

1,043,204

58,135,143

صافي المطالبات المدفوعة

)(29,959,246

)(82,501,491

)(1,091,645

)(546,479

)(1,078,500

)(475,502

)(115,652,863

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

)(2,680,726

6,448,066

930,990

1,788,670

24,543

)(441,281

6,070,262

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

--

--

--

--

--

--

--

صافي المطالبات المتكبدة

)(32,639,972

)(76,053,425

)(160,655

1,242,191

)(1,053,957

)(916,783

)(109,582,601

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(10,812,841

)(7,103,910

)(956,084

)(1,316,346

)(939,386

)(561,384

)(21,689,951

التغير في احتياطي االقساط

--

--

--

--

--

--

--

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(43,452,813

)(83,157,335

)(1,116,739

)(74,155

)(1,993,343

)(1,478,167

)(131,272,552

صافي ربح اإلكتتاب

33,668,970

27,345,234

2,079,515

4,409,596

3,785,602

2,916,157

74,205,074

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(3,610,522

مصاريف إدارية وعمومية

)(57,933,577

دخل عمولة

776,625

أرباح ( /خسائر) بيع استثمارات متاحة للبيع

-

توزيعات ارباح

413,322

إجمالي إيرادات ( /مصروفات) تشغيل أخرى

)(60,354,152

صافي فائض عمليات التأمين

13,850,922
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 11المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتهم
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة ،و الشركات التي هم مالكها الرئيسيون
و أى شركات أخرى تخضع لتحكمهم أو يتم التحكم بها بشكل مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها .يتم إعتماد سياسات التسعير و شروط
هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة .تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي:

الجهة ذات العالقة

 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي

طبيعة المعاملة

أعضاااااااااااا مجلاااااااااا ا دارة
والشركات التي يمثلونها  -أقساط التأمين
 -مطالبات مدفوعة

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

4,395,487

5,201,596

610,071

1,556,933

14,154

747,522

729,268

829,462

3,198

3,198

شاااااركة التااااااأمين العربيااااااة -لبنااااااان

(مساهم)  -رصيد مسدد الى شركة التامين العربية
 مصاريف مدفوعة من قبل شركةالتأمين العربية عن الشركة

شركة التأمين األردنية (مساهم)  -عمليات إعادة تأمين ،صافي
نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في:

 30سبتمبر 2018

 31ديسمبر 2017

لاير سعودي

لاير سعودي

شركة التأمين العربية -لبنان -مساهم

()312,929

)(19,507

شركة التأمين األردنية – مساهم

83,346

83,346

مستحقات (الى)  /من اطراف ذات عالقة

)(229,583

63,839

أعضاا مجل ا دارة والشركات التي يمثلونها
ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين االردنية

2,901,055

1,148,143

539,512

523,247

تعويضات كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي بيانا ً بتعويضات المديرين وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل الفترة:
 30سبتمبر 2018
(غير مراجعة)
لاير سعودي
3,767,837
114,471
3,882,308

مزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة
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 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي
2,855,603
118,205
2,973,808

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 12زكاة وضريبة دخل مستحقة
الزكاة المحملة خالل الفترة
يتكون مخصص الزكاة من الزكاة المحملة خالل الفترة بمبلغ  3,963,381لاير سععودي ( 30سعبتمبر  3,291,077 :2017لاير
سعودي) .يتم احتساب مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين من رأس المال بنسبة .)%68,6 :2017( %68,6
ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة
يتكععون مخصععص ضععريبة الععدخل مععن ضععريبة الععدخل المحملععة خععالل الفتععرة بمبلععغ  982,649لاير سعععودي ( 30سععبتمبر :2017
 1,515,199لاير سعودي) .يتم احتساب ضعريبة العدخل علعى حصعة المسعاهمين غيعر السععوديين معن رأس المعال بنسعبة %31,4
(.)%31,4 :2016
الربوط الزكوية والضريبية
قدمت الشركة إقراراتها الضريبية والزكوية إلى الهيئة العامعة للزكعاة والعدخل لجميعع السعنوات حتعى السعنة الماليعة المنتهيعة فعي 31
ديسمبر  ،2017وقد إستلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2017أجرت الهيئة العامة للزكعاة والعدخل
الربععوط الضععريبية والزكويععة للشععركة للسععنوات مععن  2008إلععى  2011و قععدمت الشععركة إعتععراض علععى عععدم سععماح الهيئععة ضععمن
ربوطها بحسم المبالغ التي تمثل حصة الجانب السعودي في اإلستثمارات في محفظة األسهم المحلية المدرجة وكذلك عدم حسم قيمة
االيصال رقم ( )4882501البالغة  1,600,000لاير سعودي في مستحقات العام ( 2010علما ً انها قد أُقرت مسعبقا ً معن قبعل لجنعة
اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية) والتي طالبت الشركة بحسمها ضمن إقراراتها ،وقد إستلمت الشركة خالل الربع الثالث من
العام 2018م القرار رقم  1959للعام 1439هـ والصادر ععن اللجنعة اإلسعتئنافية الضعريبية ومصعادق عليعه معن قبعل وزيعر الماليعة
بموجب قرار رقم  11149بتاريخ 1439/12/28هـ وقد نص قرار اللجنة اإلستئنافية على قبول اإلستئناف المقدم من الهيئة العامعة
للزكاة والدخل على قرار اللجنة اإلبتدائية الضريبية األولى بالرياض رقم  34لعام 1436هـ وتأييده بإلزام الشركة بعدم حسم حصعة
الجانب السعودي من اإلستثمارات في محفظة األسهم المحلية في اإلقرار الزكوي للعام 2010م  ،وقد ترتب علعى ذلعك إلتعزام معالي
قدره  181,790لاير قامت الشركة بأخذ مخصص له خالل الربعع الثالعث إلعى حعين صعدور العربط الزكعوي النهعائي للععام المعذكور
حيث ستقوم الشركة بتسديده بناءا ً عليه .ولم تستلم الشركة الربوط النهائية من الهيئة للسنوات من  2012إلى  2017حتى اآلن.
 - 13رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع  265مليون لاير سعودي ،مقسم إلى  26,5مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي
( 31ديسمبر  265 :2017مليون لاير سعودي مقسم الى  26,5مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي).
 - 14إدارة رأس المال
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
تدير لشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس
منتظم.
يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات
الشركة .وللحفاظ على أو تعديل رأس المال ،قد تقوم الشركة تعديل األرباح المدفوعة للمساهمين أو بإصدار أسهم.
ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد إمتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية المبلغ
عنها.
 - 15ربحية السهم
تم إحتساب ربحية السهم لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2018و  30سبتمبر  2017وذلك بقسمة
صافي ربح الفترة على متوسط عدد األسهم المصدرة للفترة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018

 - 16معلومات اضافية
-

قائمة المركز المالي األولية الموجزة
لاير سعودي
 31ديسمبر ( 2017مراجعة)

 30سبتمبر (2018غير مراجعة)
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

األجمالي

الموجودات
النقدية وما في حكمها
أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة،
صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة
غير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
اقساط فائض الخسارة المؤجلة
إستثمارات
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ودائع ألجل
ممتلكات ومعدات ،صافي
وديعة نظامية
عوائد إستثمار الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

37,815,784

67,116,941

104,932,725

45,369,794

104,624,881

149,994,675

159,918,724
51,157,934

---

159,918,724
51,157,934

108,003,376
50,611,534

---

108,003,376
50,611,534

48,339,104

--

48,339,104

41,354,993

--

41,354,993

5,274,725
10,225,797
1,284,122
26,104,688
75,750,361
-13,775,291
16,000,000
4,457,331
--450,103,861

---115,004,861
--1,313,852
110,706,565

5,274,725
10,225,797
1,284,122
141,109,549
75,750,361
-15,089,143
126,706,565
4,457,331
40,000,000
2,543,902
786,789,982

5,274,725
10,044,087
-26,104,688
74,635,649
63,839
11,418,301
20,000,000
5,002,680
--397,883,666

---139,871,042
--619,042
50,000,000
-40,000,000
1,991,630
337,106,595

5,274,725
10,044,087
-165,975,730
74,635,649
63,839
12,037,343
70,000,000
5,002,680
40,000,000
1,991,630
734,990,261

المطلوبات
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
إحتياطي عجز أقساط تأمين
مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
زكاة وضريبة دخل مستحقة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
عوائد أستثمار الوديعة النظامية
إجمالي المطلوبات

32,540,244
25,863,058
34,504,811
177,895,229
3,746,112
98,755,162
56,335,851
6,478,000
--10,609,678
229,583
-446,957,728

-567,170
------75,750,361
4,803,809
-2,543,902
83,665,242

32,540,244
26,430,228
34,504,811
177,895,229
3,746,112
98,755,162
56,335,851
6,478,000
75,750,361
4,803,809
10,609,678
229,583
2,543,902
530,622,970

42,281,346
19,394,600
29,654,500
141,778,458
4,918,767
81,796,590
61,557,851
3,756,000
--9,934,778
--395,072,890

-451,169
------74,635,649
4,978,755
--1,991,630
82,057,203

42,281,346
19,845,769
29,654,500
141,778,458
4,918,767
81,796,590
61,557,851
3,756,000
74,635,649
4,978,755
9,934,778
-1,991,630
477,130,093

الفائض المتراكم
توزيعات الفائض المستحقة
خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا
اجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

3,590,210
)(444,077
450,103,861

--83,665,242

3,590,210
)(444,077
533,769,103

3,254,853
)(444,077
397,883,666

--82,057,203

3,254,853
)(444,077
479,940,869

حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع
إجمالي حقوق المساهمين

-

265,000,000
)(3,965,583
)(8,013,538
253,020,879

265,000,000
)(3,965,583
)(8,013,538
253,020,879

-----

265,000,000
)(5,302,669
)(4,647,939
255,049,392

265,000,000
)(5,302,669
)(4,647,939
255,049,392

إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

450,103,861

336,686,121

786,789,982

397,883,666

337,106,595

734,990,261

40,000,000
2,543,902
336,686,121
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -16معلومات اضافية (تتمة)
-

قائمة الدخل األولية الموجزة
لاير سعودي
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
(غير المراجعة)
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مباشر
أقساط إعادة التامين المسندة:
محلي
دولي
مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير
المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
إجمالي اإليرادات

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
(غير المراجعة)
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

96,210,446

--

96,210,446

58,774,389

--

58,774,389

)(4,415,877
)(27,150,001
)(1,284,126
63,360,442

-----

)(4,415,877
)(27,150,001
)(1,284,126
63,360,442

)(619,412
)(18,793,759
)(1,807,749
37,553,469

-----

)(619,412
)(18,793,759
)(1,807,749
37,553,469

)(652,064
62,708,378
3,528,999
66,237,377

-----

)(652,064
62,708,378
3,528,999
66,237,377

16,013,661
53,567,130
2,748,147
56,315,277

-----

16,013,661
53,567,130
2,748,147
56,315,277

)(47,193,915

--

)(47,193,915

)(46,981,827

--

)(46,981,827

15,177,605
)(32,016,310

---

15,177,605
)(32,016,310

14,747,901
)(32,233,926

---

14,747,901
)(32,233,926

)(4,800,317

--

)(4,800,317

5,566,432

--

5,566,432

-)(26,667,494
)(5,803,192

---

-)(26,667,494
)(5,803,192

---

-)(32,470,686

--

23,844,591

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية،
صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها صافي
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
التغير في احتياطي عجز اقساط
التامين
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(33,007,627
)(6,289,421

----

)(33,007,627
)(6,289,421

)(1,309,000
)(40,606,048

---

)(1,309,000
)(40,606,048

-)(32,470,686

صافي ربح اإلكتتاب

25,631,329

--

25,631,329

23,844,591

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة
أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

أعباء انخفاض استثمارات متاحة
للبيع
توزيعات ارباح
إجمالي (مصروفات)  /إيرادات
تشغيل أخرى
اجمالي الفائض الفترة
ربح الفترة المنسوب إلى عمليات
المساهمين
صافي الربح للفترة

3,809,000

3,809,000

)(6,654,844
)(18,643,334
238,844
--

)(248,614
984,397
--

)(6,654,844
)(18,891,948
1,223,241
--

)(659,670
)(19,718,090
114,653
--

-)(204,235
487,802
--

)(659,670
)(19,922,325
602,455
--

-235,072

)(999,975
684,806

)(999,975
919,878

-180,304

-197,333

-377,637

)(24,824,262

420,614

)(24,403,648

)(20,082,803

480,900

)(19,601,903

807,067

420,614

1,227,681

3,761,787

480,901

4,242,688

)(726,360
80,707

726,360
1,146,974

--1,227,681

)(3,385,608
376,179

3,385,608
3,866,509

-4,242,688
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -16معلومات اضافية (تتمة)
-

قائمة الدخل األولية الموجزة
لاير سعودي
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
(غير المراجعة)
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

لفترة التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
(غير المراجعة)
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مباشر
أقساط إعادة التامين المسندة:
محلي
دولي
مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة،
صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
إجمالي اإليرادات

290,336,356

--

290,336,356

)(10,919,641
)(66,499,228
)(7,594,993
205,322,494

-----

)(10,919,641
)(66,499,228
)(7,594,993
205,322,494

239,879,308
)(2,041,573
)(73,070,208
)(4,804,434
159,963,093

-------

239,879,308
)(2,041,573
)(73,070,208
)(4,804,434
159,963,093

)(35,570,371
169,752,123
22,353,078
192,105,201

-----

)(35,570,371
169,752,123
22,353,078
192,105,201

35,784,578
195,747,671
9,729,955
205,477,626

-----

35,784,578
195,747,671
9,729,955
205,477,626

)(141,686,853

--

)(141,686,853

)(173,788,006

--

)(173,788,006

45,565,635
)(96,121,218

---

45,565,635
)(96,121,218

58,135,143
)(115,652,863

---

58,135,143
)(115,652,863

)(9,974,463

--

)(9,974,463

6,070,262

--

6,070,262

-)(109,582,601
)(21,689,951

--------

-)(109,582,601
)(21,689,951

74,205,074

)(3,610,522
)(59,973,709
3,611,799
)(1,284,454
-1,106,972

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية،
صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها صافي
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
التغير في احتياطي عجز اقساط التامين
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(100,873,681
)(18,555,718
)(2,722,000
)(122,151,399

------

)(100,873,681
)(18,555,718
)(2,722,000
)(122,151,399

)(131,272,552

صافي ربح اإلكتتاب

69,953,802

--

69,953,802

74,205,074

)(11,775,769
)(56,165,311
635,630
--705,216

-)(651,322
2,618,714
265,795
)(999,975
2,031,693

)(11,775,769
)(56,816,633
3,254,344
265,795
)(999,975
2,736,909

)(3,610,522
)(57,933,577
776,625
--413,322

-)(2,040,132
2,835,175
)(1,284,454
-693,649

)(66,600,234

3,264,905

)(63,335,329

)(60,354,152

204,238

)(60,149,914

3,353,568

3,264,905

6,618,473

13,850,922

204,238

14,055,160

)(3,018,211
335,357

3,018,211
6,283,116

-6,618,473

)(12,465,830
1,385,092

12,465,830
12,670,068

-14,055,160

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة
أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

اعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع
توزيعات ارباح
إجمالي (مصروفات) /إيرادات تشغيل
أخرى
اجمالي الفائض الفترة
ربح الفترة المنسوب إلى عمليات
المساهمين
صافي الربح للفترة

5,222,000

5,222,000
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -16معلومات اضافية (تتمة)
 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةلاير سعودي
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
(غير المراجعة)
(غير المراجعة)
عمليات
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

صافي ربح الفترة

80,707

1,146,974

1,227,681

376,179

3,866,509

4,242,688

إيرادات شاملة أخرى

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها
الحقا ً إلى قائمة الدخل األولية
الموجزة:
 اإلستثمارات المتاحة للبيع: التغير في القيمة العادلةإجمالي اإليراد الشامل
إجمالي الدخل الشامل للفترة

----

---)146,990 (2,372,839) (2,372,839
)146,990 (2,372,839) (2,372,839

--

--

798,267
798,267

945,257
945,257

80,707

)523,169 (1,145,158) (1,225,865

4,664,776

5,187,945
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -16معلومات اضافية (تتمة)
 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةلاير سعودي
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
(غير المراجعة)
(غير المراجعة)
عمليات
عمليات
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين
األجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

صافي ربح الفترة

335,357

6,283,116

6,618,473

1,385,092

12,670,068

14,055,160

إيرادات شاملة أخرى

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها
الحقا ً إلى قائمة الدخل األولية
الموجزة:
 اإلستثمارات المتاحة للبيع: التغير في القيمة العادلةإجمالي اإليراد الشامل

---

إجمالي الدخل الشامل للفترة

335,357

)282,727 (3,365,599) (3,365,599
)282,727 (3,365,599) (3,365,599
3,252,874

2,917,517
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1,667,819

1,731,406
1,731,406

2,014,133
2,014,133

14,401,474

16,069,293

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018

 -16معلومات اضافية (تتمة)
 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزةلاير سعودي
الفترة المنتهية في  30سبتمبر (2017غير المراجعة)
الفترة المنتهية في  30سبتمبر (2018غير المراجعة)
األجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
األجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح الفترة

335,357

6,283,116

6,618,473

1,385,092

12,670,068

1,092,075
)(1,000
11,775,769

----

1,092,075
)(1,000
11,775,769

1,516,523
-3,610,522

----

14,055,160
1,516,523
3,610,522

--1,875,687
15,077,888

)(265,795
999,975
-7,017,296

)(265,795
999,975
1,875,687
22,095,184

)(59,884
-1,710,102
8,162,355

1,284,454
--13,954,522

1,224,570
-1,710,102
22,116,877

التعديالت للبنود غير النقدية:
إستهالكات الممتلكات والمعدات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(أرباح)  /خسائر بيع استثمارات متاحة
للبيع
اعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات واألصول
التشغيلية
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
تحت التسوية
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف فائض الخسارة المؤجلة
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
ذمم دائنة
دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات
أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطي عجز اقساط
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
النقد من ( /المستخدم في) االنشطة
التشغيلية
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد من( /المستخدم في)
األنشطة التشغيلية

)(63,691,117

--

)(63,691,117

)(1,602,639

--

)(1,602,639

)(546,400

--

)(546,400

10,079,556

--

10,079,556

)(6,984,111
)(181,710
)(1,284,122
63,839

-----

)(6,984,111
)(181,710
)(1,284,122
63,839

7,732,511
4,172,286
-81,940

-----

7,732,511
4,172,286
-81,940

)(2,356,992
)(9,741,102

)(694,808
--

)(3,051,800
)(9,741,102

)(1,687,042
14,022,201

185,083
--

)(1,501,959
14,022,201

6,468,459
4,850,311
36,116,771
)(1,172,655
16,958,573
)(5,222,000
2,722,000
229,583

116,000
--------

6,584,459
4,850,311
36,116,771
)(1,172,655
16,958,573
)(5,222,000
2,722,000
229,583

935,435
)(45,864,134
)(1,925,458
)(13,802,772
--)(5,883,019

33,098
--------

33,098
935,435
)(45,864,134
)(1,925,458
)(13,802,772
--)(5,883,019

)(8,692,785
-)(1,200,787

6,438,488
)(5,120,977
--

)(2,254,297
)(5,120,977
)(1,200,787

)(25,578,780
-)(743,580

14,172,703
)(6,130,421
--

)(11,406,077
)(6,130,421
)(743,580

)(9,893,572

1,317,511

)(8,576,061

)(26,322,360

8,042,282

)(18,280,078

التدفقات النقدية من األنشطة
اإلستثمارية

اضافات/استبعادات استثمارات
اضافات/استبعادات ودائع ألجل
اضافات ممتلكات ومعدات

4,000,000
)(545,726

20,766,402
)(60,706,565
--

20,766,402
)(56,706,565
)(545,726

)(60,737,375
41,523,000
17,341,234

)(230,064,537
122,439,105
--

)(290,801,912
163,962,105
17,341,234

صافي النقد من( /المستخدم في)
األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

3,454,274

)(39,940,163

)(36,485,889

)(1,873,141

)(107,625,432

)(109,498,573

مبالغ مستحقة من  /الى المساهمين

)(1,114,712

1,114,712

--

)(5,646,754

5,646,754

--

)(1,114,712
)(7,554,010
45,369,794
37,815,784

1,114,712
)(37,507,940
104,624,881
67,116,941

-)(45,061,950
149,994,675
104,932,725

)(5,646,754
)(33,842,255
64,945,408
31,103,153

5,646,754
)(93,936,396
95,088,891
1,152,495

-)(127,778,651
160,034,299
32,255,648

--

()3,365,599

()3,365,599

282,727

1,731,406

2,014,133

صافي النقد من( /المستخدم في)
األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقدية و ما في حكمها
النقدية وما في حكمها ،بداية الفترة
النقدية وما في حكمها ،نهاية الفترة
معلومات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة
لألستثمارات المتاحة للبيع
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 -17أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
 -18إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  23أكتوبر  2018الموافق  14صفر 1440هـ.
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