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 الحالة القانونية و األنشطة الرئيسية – معلومات عامة -1

 

هن 1428شعتاد  13  نني بتاخي خ اننل التدنن مساهمة سعوديةو سدلت في السدشركة اتحاد اليليل للتيميا التعاو ي )كالشركةك( هي شنركة 
المركز الرئيسي للشركة في الدمام بالمملكة العربية  يقع  2050056228السدل التداخي خقم  بموجب )م2007أغساس  26 المواف )

 السعودية  
 
 

التيميا مدال  يسية إد ال دف ما تيسيس الشركة هو مزاولة عمليات التيميا التعاو ي وجميع األ شاة كات الصلة  وتشمل األ شاة الرئ 
  ي ال ندسالتيميا  الحري  و وتاميا  التحري و والتيميا  و و تيميا المركتات الاتي و و

 
م( و صدخ قا ود الرقابة على شركات التيميا التعاو ي )'قا ود التيميا'(  2003 يوليو  31المواف  )هن و  1424 الثا يجمادي  2وبتاخي   

و منحت م سسة النقد العربي  م(2007ستتمتر  11المواف  )هن و  1428شعتاد    29(  بتاخي  32 /بموجب المرسوم الملكي خقم )م 
د التيميا وإداخته وةئحته التنريذية و للشركة خخصة القيام بمزاولة السعودي )'ساما'( و باعتتاخها السلاة الرئيسية المس ولة عا تاتي  قا و

   وديةأ شاة التيميا في المملكة العربية السع
 

على الموافقة ما م سسة النقد العربي السعودي )'ساما'(  حصلت الشركة م( 2014إبريل  27هن ) المواف  1435 الثا يجمادي  27بتاخي  
  الترخيص بمزاولة التيميا وإعادة التيميا إلى عمليات التيمياعلى الالب بتغيير 

 
دي )كساماك( و بموجب اللوائح او ي )كاللوائحك( الصادخة عا م سسة النقد العربي السعو وفقاً لمتالتات الةئحة التنريذية لشركات التيميا التع

المتتقية على حاملي   %10نوي ما عمليات التيميا و توزيع الن ما الرائض الس %90الداخلية للشركةو يدب أد يحصل مساهمو الشركة على 
 إلى عمليات المساهميا بالكامل  أي عدز ينشي عا عمليات التيميا تحويل يتم   و ائ  التيميا

 
لثةث فروع   تعمل الشركة ما خةل  ةث فروع خئيسية و  قاا بيع متعددة في المملكة العربية السعودية  فيما يلي أخقام السدل التداخي

 خئيسية: 
 

 رقم السجل التجاري الموقع نوع الفرع 

 2050118944 الدمام فرع إقليمي

 1010247518 الرياض فرع إقليمي

 4030177933 جدة فرع إقليمي

 
 

 المقترح االندماج
 

على اإل دماه  2018 في عامموافقة مدلس اإلداخة و م سننسننة النقد العربي السننعودي )كسنناماك(و واف  المسنناهمود في الشننركة  ب عمةً 
المواف  )هننننن  1440جمادن األول   22نعقد في  المقترح مع الشنركة األهلية للتيميا التعاو ي )كاألهليةك( في اإلجتماع العام غير العادي الم

مساهمو عاخض (و 2019فتراير  18هننن )المواف    1440جمادن الثا ي  13إلجتماع العام غير العادي المنعقد في  في ا ( 2019يناير  28
  ؤهتم إلغاوخفضوا اإل دماه فالشركة األهلية للتيميا التعاو ي 

 

 المساهمين نسبة

 كا ت على النحو التالي: 2018ديسمتر  31و  2019 ستتمتر 30كة في  ستة المساهميا في الشر
 

 2018ديسمتر  31  2019 سبتمبر 30  

 % 97  % 96   ستة المساهميا التي تيضع للزكاة 

 %3  %4   ستة المساهميا التي تيضع لضريتة الدخل 

  100 %  100 % 
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 أسس اإلعداد     -2
 

 بيان اإللتزامأ( 
 

الدولي   ةالتقاخير المالية األولية )كمعياخ المحاسنت   – 34الدولي خقم    ةالمحاسنت  لمعياخللشنركة وفقاً    الموجزة  األوليةالمالية  ومات تم إعداد المعل
ك( كما هو معتمد في المملكة العربية السننعودية و غيرها ما المعايير و التصننريحات الصننادخة عا ال يعة السننعودية للمحاسننتيا القا و ييا 34

(“SOCPA”)  
 

و 2018ديسننمتر  31و  2019 سننتتمتر 30و القوائم المالية للشننركة للرترة و السنننة المنت ية في   الموجزة  األوليةتم إعداد المعلومات المالية  
بصننيغته واليو و المعايير الدولية للتقاخير المالية )كمعايير المحاسننتة الدوليةك(و على الت  34وفقاً للمعياخ المحاسننتي الدولي خقم على التواليو

 –(  12المحاسننتة الدولي )تاتي  معياخ ب  يتعل  بقدخ ما(  المعدلة بواسنناة م سننسننة النقد العربي السننعودي لمحاسننتة الزكاة وضننربية الدخل
  (لخك فيما يتعل  بالزكاة و ضريتة الدالرسومك –ك 21كضريتة الدخلك و معياخ كلدنة ترسيرات المعايير الدولية إلعداد التقاخير المالية 

 

ية بحسناب الزكاة و و أصندخت م سنسنة النقد العربي السنعودي )كسناماك( تعليمات لشنركات التيميا في المملكة العربية السنعود2019في يوليو 
ر  ضننرائب الدخل في قائمة الدخل اةولية الموجزة  يتماشننى كلا مع المعايير الدولية للتقاخير المالية و ترسننيرات ا الصننادخة عا مدلس معايي 

)يشناخ إلي ا مدتمعة   SOCPAالمحاسنتة الدولية و المعتمدة في المملكة العربية السنعودية و مع المعايير و التصنريحات األخرن الصنادخة عا 
 بإسم المعايير الدولية للتقاخير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية( 

 

بما بتماشنى مع المعياخ المحاسنتي الدولي ضنريتة الدخل ما خةل التعديل بي ر خجعي   وفقاً لذلاو غيرت الشنركة معاملت ا المحاسنتية للزكاة و
هذا التغير كما  و تي يرات 3-3إيضناح خقم  س )كما هو موضنح في  االتغييرات في التقديرات المحاسنتية و األخاالسنياسنات المحاسنتية و  – 8خقم  
 ة الموجزة(  للمعلومات المالية األولي  (أ) 13موضح في إيضاح خقم هو 

 

 يتم عرض قنائمنة المركز المنالي األولينة الموجزة وقوائم الندخنل والندخنل الشننننامنل والتندفقنات النقندينة لعملينات التنيميا وعملينات المسنننناهميا في
ادئ التوجي ينة ما المعلومنات المنالينة األولينة الموجزة التي تم تقنديم نا كمعلومنات منالينة تكميلينة إمتثناةً لمتالتنات المتن  48إلى  36الصننننرحنات  

الصننادخة عا م سننسننة النقد العربي السننعودي  تتالب اللوائح التنريذية الصننادخة عا م سننسننة النقد العربي السننعودي الرصننل الواضننح بيا 
 الموجودات والمالوبات واإليرادات والمصننناخيم لعمليات التيميا وعمليات المسننناهميا  وبالتالي و فإد المعلومات األولية الموجزة للمركز

 ات الدخل و والدخل الشننننامل والتندفقنات النقندية المعندة لعملينات التنيميا وعملينات المسنننناهميا المشنننناخ إلي نا أعةه و تعكس فقط المنالي و وبينا
 الموجودات والمالوبات واإليرادات والمصاخيم واألخباح أو اليسائر الشاملة للعمليات المعنية 

 

و يتم دمل  المعتمدة في المملكة العربية السننعودية ا للمعايير الدولية للتقاخير الماليةتون الشننركة وفقً عند إعداد هذه المعلومات المالية على مسنن 
أخصنندة ومعامةت عمليات التيميا مع تلا الياصننة بعمليات المسنناهميا  يتم حذف األخصنندة والمعامةت المتداخلة واألخباح واليسننائر غير 

ات المحاسننتية المعتمدة لعمليات التيميا وعمليات المسنناهميا موحدة بالنسننتة للمعامةت دمل  إد السننياسنن المحققة و إد وجدت و بالكامل أ ناس ال
 واألحداث المشاب ة في الظروف المما لة 

 
لية وفقاً كما تقتضي لوائح التيميا السعودية و تحترظ الشركة بدفاتر حسابات منرصلة لعمليات التيميا وعمليات المساهميا وتقدم المعلومات الما

لذلا  يتم تسننديل الموجودات والمالوبات واإليرادات والنرقات المنسننوبة بوضننوح ألي  شنناا في الحسننابات المعنية  يتم تحديد أسنناس توزيع 
 المصاخيم ما العمليات المشتركة والمواف  علي ا ما قتل اإلداخة ومدلس اإلداخة  

 

 ب( أسس العرض
 

التکلرة التاخيخية و باست  اس القياس بالقيمة العادلة لةست ماخات ومتدأ علی أساس مبدأ اةستمخاخية    الموجزة  لينةاألويتم إعداد المعلومات المالية 
مع كلا و يتم   متداولغير  /متداول  باسننتيدام تصنننيم   األولية الموجزةالمركز المالي   قائمةة يتم تقديم      اية الخدمة  آتكافموالمتاحة للبيع 

الصنافي ب  -المدينة التيميا  و إعادةوالودائع قصنيرة األجل وأقسناا التيميا    قد وما في حكمه:  كمتداولة تالية بصنرة عامةتصننيم األخصندة ال
 مصنناخيمو  و مالوب ما ج ة كات عةقة  خسنناخة أقسنناا التيميا الم جلةو فائض  بالصننافي   -  ج ات كات عةقة  –وأقسنناا تيميا مدينة 

إعادة ومالوبات أخرن و أخصننندة    مسنننتحقات كمم دائنة و النظاميةمسنننتحقة على الوديعة    عموةت إيراد  وو موجودات اخرن مدفوعة مقدًما
يتم    وإيرادات عموةت مسنتحقة الدفع إلى م سنسنة النقد العربي السنعودي مسنتحقات على توزيع الرائض  وو الزكاة وضنريتة الدخل تيميا دائنة

المكتسننتة وحصننة معيدي التيميا ما  األقسنناا غيرحصننة معيدي التيميا ما غير متداولة:  تصنننيم األخصنندة التالية بصننرة عامة على أ  ا 
عن ناو تكناليم إكتتناب و نائ  تنيميا م جلنةو  لم يتم اإلبةغولكا المتكتندة حصننننة معيندي التنيميا ما المانالتنات و المانالتنات تحنت التسننننوينة

النظامية والوديعة  والموجودات غير الملموسة  دات بموجب ح  اإلستيدام موجوو الوالودائع اويلة األجل والممتلكات والمعدات    اةسنتثماخات
الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا و  و الماالتات تحت التسننوية و و عمولة إعادة تيميا غير مكتسننتة و أقسنناا تيميا غير مكتسننتة

  داخ و مكافيت   اية اليدمةي اإل ودعقإحتيااات قسط تيميا إضافي و احتياايات فنية أخرن و مالوبات 
 

دخل وقائمة الدخل إد إدخاه معلومات منرصلة لعمليات التيميا مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة ال
ومات إضنننافية كما هو مالوب بموجب الشنننامل وقائمة التدفقات النقدية وكذلا بعض اإليضننناحات كات الصنننلة بالمعلومات المالية يمثل معل

 اللوائح التنريذية 
 

كناملنة ويدنب قراست نا   إد المعلومنات المنالينة األولينة الموجزة ة تتضننننما جميع المعلومنات المالوبنة للحصننننول على معلومنات منالينة سنننننوينة
  2018ديسمتر  31باةقتراد مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنت ية في 
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 أسس اإلعداد )تتمة(     -2

 

  العرض والنشاط ( عملةج
 

 العرض و النشاا للشركة يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة بالريال السعودي )كالريال السعوديك( وهي أيضا عملة 

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

رات وافتراضننات ت  ر على تاتي  السننياسننات المحاسننتية الموجزة ما اإلداخة إسننتيدام أحكام وتقدي يتالب إعداد المعلومات المالية األولية  

 واإليرادات والمصاخيم المرصح عن ا  قد تيتلم النتائل الرعلية عا هذه التقديرات  الموجودات والمالوباتومتالغ 

 

سننننيناسننننات المحناسننننتينة للشننننركة ل نامة التي اتينذت نا اإلداخة في تاتي  المالينة األولينة الموجزة و كا ت األحكنام اعنند إعداد هذه المعلومات ال

ما في والمصنادخ الرئيسنية لعدم اليقيا في التقدير بما في كلا سنياسنات إداخة المياار هي  رسن ا تلا الماتقة على المعلومات المالية السننوية ك

  2018متر ديس 31المنت ية في  وللسنة

 

 مالية األولية الموجزة:لية في إعداد هذه المعلومات ات المحاستية التي تعتتر أساسفيما يلي األحكام و التقديرا

 

 الناشعة عا الماالتات المقدمة بموجب عقود التيميا المالوبات( أ
 

خة  تستند  يتالب تقدير المتالغ المستحقة لحاملي و ائ  التيميا الناشعة عا الماالتات بموجب عقود التيميا حكماً كتيراً ما قتل اإلدا

و عدم ما األحكام   افتراضنات جوهرية حول عدة عوامل تتضنما دخجات متراوتة و قد تكود كتيرة علىهذه التقديرات بالضنروخة 

 ي دي إلى تغيرات مستقتلية في المالوبات المقدخة  مماتائل الرعلية عا تقديرات اإلداخة اليقيا و قد تيتلم الن
 

المتلغ عن نا في تناخي  قنائمنة المركز المنالي و التكلرنة الن نائينة المتوقعنة رنة الن نائينة المتوقعنة للمانالتنات بنالتحنديندو يدنب عمنل تقنديرات للتكل

ن ا في تاخي  التقرير  الاريقة األسناسنية التي تتتناها اإلداخة  في تقدير تكلرة الماالتات المتلغ عن ا و االتات المتكتدة و لكا لم يتم اإلبةغ عملل

 تم اإلبةغ عن او هي استيدام اتداهات تسوية الماالتات السابقة للتنتوس باتداهات تسوية الماالتات المستقتلية ي تدة و لكا لم الماالتات المتك

 

التي تتالب قراخات ما المحكمة أو التحكيم إد وجدتو بشنكل فردي  يقدخ ختراس تسنوية اليسنائر المستقليا عادة ماالتات التات  ايتم تقدير الم

 ت  تقوم اإلداخة بمراجعة ميصصات ا للماالتات و الماالتات المتكتدة و لكا لم يتم اإلبةغ عن او على أساس خيع سنوي الممتلكا

 

مع معيدي التيميا  تعمل الشنننركة على مراقتة تاوخ هذه اليةفات و تقييم قوة  تماةت تيلم عا السننندادأو اح  تتعرض الشنننركة إلى خةفات

 خيع سنوي معيدي التيميا على أساس 

 

 إ يراض قيمة أقساا وأخصدة التيميا المدينة (ب
 

 ً  للشنروا يتم إجراس تقدير للمتلغ الغير قابل للتحصنيل ما أقسناا التيميا المدينةو إد وجدت عندما يكود تحصنيل المتلغ الكامل للذمم المدينة وفقا

ر جوهرية رديو فإد هذا التقدير يتم على أسناس فردي  أما المالتغ الغي األصنلية لو يقة التيميا غير  محتمل  بالنسنتة للمتالغ الدوهرية بشنكل ف

 ويتم وضع عةوة تات  على حسب اول مدة اةستحقاق وخترة الشركة السابقة  جماعيبشكل فردي ولكن ا مستحقة السداد فيتم تقييم ا بشكل 

 

 ( موسمية العملياتهـ
 

 ميا في الشركة ة توجد تغييرات موسمية قد ت  ر على عمليات التي
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في   إد السنياسنات المحاسنتية والتقديرات واةفتراضنات المسنتيدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة تتواف  مع تلا المسنتيدمة

 باستثناس ما هو موضح أد اه: 2018ديسمتر  31إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنت ية في 
 

 التي اعتمدتها الشركة والمعدلةلجديدة المعايير الدولية ا ( 3-1
 

 يجار( إ)عقود  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

المتسننط  تم إصننداخ  باسننتيدام   ل اة تقال 16و اعتمدت الشننركة المعياخ الدولي إلعداد التقاخير المالية خقم  2019يناير  1اعتتاخاً ما 

)عقود اإليداخ(و المعياخ  17وقد حل محل المعياخ المحاسنننتي الدولي خقم   2016في يناير  16عداد التقاخير المالية خقم  المعياخ الدولي إل

ترسنننيرات الدائمة للدنة ال 15)تحديد ما إكا كاد ترتيب ما يتضنننما عقد إيداخ(و المعياخ الدولي خقم   4الدولي إلعداد التقاخير المالية خقم 

 لعقندللدننة الترسننننيرات الندائمنة )تقييم جوهر المعنامةت في الشننننكنل القنا و ي  27حوافز( والمعيناخ الندولي خقم   –ة )عقود إيدناخ تشننننغيلين 

تالب متادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصناح عا عقود اإليداخ وي  16اإليداخ(  يحدد المعياخ الدوولي إلعداد التقاخير المالية خقم  

واحد للميزا ية العمومية مما ل لحسننناب عقود اإليداخ التمويلية بموجب معياخ   وفقاً لنموكه ما المسنننتيجريا حسننناب جميع عقود اإليداخ

ما عدم اإلعتراف بعقود اإليداخ  عقود إيداخ الموجودات منيرضننننة القيمة )مثل  دإعراسا يتضننننما المعياخ  17لدولي خقم المحاسننننتة ا

اةيداخو   عقد(  بتاخي  بدس  ش را أو اقل  12تر الشيصية( وعقود اإليداخ قصيرة األجل )أي عقود اإليداخ التي تكود مدت ا  أج زة الكمتيو

المعني   األصنلالمسنتيجر لتسنديد مدفوعات اإليداخ )أي مالوبات عقود اإليداخ( وأصنل يمثل ح  اسنتيدام    سنيتم تسنديل إلتزام ما قتل

بشنكل منرصنل بتكاليم التمويل على اإلعتراف  سنيتالب ما المسنتيجريا   وجب ح  اإلسنتيدام( مجودات ب عقد اإليداخ )أي مو مدةخةل  

إعادة قياس  كذلا سنننيالب ما المسنننتيجريا ودات بموجب ح  اإلسنننتيدام مالوبات عقود اإليداخ ومصننناخيم اإلسنننت ةك على الموج

عقند اإليدناخ أو تغيير في مندفوعنات اإليدناخ المسننننتقتلينة النناتدنة ما  مالوبنات عقود اإليدناخ عنند وقوع أحنداث معنينة )مثنل تغيير في مندة

سنيعترف المسنتيجر بملتغ إعادة قياس مالوبات عقود   بشنكل عام (م شنر أو  سنعر الرائدة المسنتيدم في تحديد تلا المدفوعات  تغيير في

لم  16المعياخ الدولي إلعداد التقاخير المالية خقم  اإليداخ كتعديل على الموجودات بموجب ح  اةسنتيدام  إد محاسنتة الم جريا بموجب  

في تصنننيم جميع عقود اإليداخ   سننيسننتمر الم جرود  17ه السنناب  بموجب معياخ المحاسننتية الدولي خقم ي تتغير بشننكل كتير عا التوج

عقود اإليداخ التشنغيلية   اإليداخ:و التمييز بيا  وعيا ما عقود   17باسنتيدام متدأ التصننيم السناب  كما في معياخ المحاسنتة الدولي خقم 

 والتمويلية 

 

 ( المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة 3-2
 

، عقود  4دوات المالية" )بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم "األ  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تأمين( ال

 

  كاألدوات الماليةك والذي سيحل محل  9و أصدخ مدلس معايير المحاستة الدوليةو المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم 2014في يوليو 

كاألدوات الماليةك: اإلعتراف والقياس  يتضما المعياخ متالتات التصنيم والقياسات الدديدة للموجودات    39معياخالمحاستة الدولي خقم  

ومتالتات    39لمعياخ المحاستة الدولي خقم    المتكتدةليةن تاتي   موكه توقع ا يراض خسائر اةئتماد والذي سيحل محل  موكه اليساخة  الما

و سيتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلرة المارية أو بالقيمة 9التحوا الدديدة  بموجب المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  محاستة  

عادلة ما خةل الربح أو اليساخة  إد أساس التصنيم سوف يعتمد على  موكه العمل وخصائص التدف  النقدي التعاقدي للموجودات  ال

بالقيمة العادلة ما خةل   ةللمالوبات المالية باستثاس تلا المحدد 39متالتات معياخ المحاستة الدولي خقم  بمعظمالمعياخ  المالية  يحترظ

دخل الشامل بدةً ما  التغييرات القيمة العادلة المنسوبة إلى اةئتماد اليا  في بياد  ما  الدزس  ب ذا  خة حيث يتم اةعتراف  الربح أو اليسا

 تواف  متالتات محاستة التحوا بشكل أو   مع مماخسات إداخة المياار وتتتع   ل قائم على أساس المتدأ  بياد الدخل  ت 

 

عقود التيميا والتي  – 4معياخ الدولي للتقاخير المالية خقم المحاستة الدولية تعديةت على ال و أصدخ مدلس معايير2016في ستتمتر 

  ودقلعلشركات التيميا قتل إصداخ المعياخ المحاستي الدولي المقتل  9المحاستية لتاتي  المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  تتناول النتائل

ً   يقدم   ل التيجيل للمنشيةو إكا كا ت م هلةو إعراساً  ات التيميا:   ل التيجيل و  ل التراكبالتيميا  تقدم التعديةت خياخيا لشرك ما    م قتا

أي ما أقرب  يسمح   ل  2022حتى التاخي  الرعلي لمعياخ عقود التيميا الدديد أو عام  9المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  تاتي 

 التااب  المحاستي ما قائمة الربح أو اليساخة والتي قد تحدث قتل تاتي  معياخ عقود التيميا الدديد التراكب للمنشية بإزالة تي يرات عدم  

 

في    يدب أد ييخذ 4شركة م هلة وقد اختاخت تاتي    ل التيجيل بموجب التعديةت على المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم تعتتر ال

لمالية للشركة إلى حد كتير التراعل مع معياخ عقود التيميا القادمة  على المعلومات ا  9المالية خقم    اعتماد المعياخ الدولي للتقاخيراإلعتتاخ  

  9كامل لتي ير تاتي  المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  تقييمالنحوو ة يمكا إجراس على هذا 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     -3
 

 تي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة )تتمة(ت و التفسيرات الجديدة ال( المعايير و التعديال3-2
 

 )عقود التأمين(   17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

)عقود التيميا(  يسمح باإلعتماد   4محل المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  سيحل  و و2022يناير    1على الرترة التي تتدأ في أو بعد    ينات 

ياخ الدولي للتقاخير المالية  قود مع العمةس( و المع)اإليرادات ما الع 15إكا تم إعتماد كةً ما المعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم  المتكر

و   )األدوات المالية(  تتوقع الشركة تي يراً جوهرياً على القياس و اإلفصاح عا التيميا و إعادة التيميا التي ست  ر على بياد الدخل  9خقم  

 قائمة المركز المالي  قرخت الشركة عدم اإلعتماد المتكر ل ذا المعياخ الدديد 

 

 المحاسبية ( التغير في السياسات3-3
 

 ( التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضربية الدخل 3-3-1
 

 اخربناًس على  2019 ستتمتر 30 ية في أش ر المنت  التسعةالثة ة و لرترتي)أ( أعةه و تم تغيير أساس اإلعداد  2كما ككر في ايضاح 

التغيرات في   قائمةو تم إداخه الزكاة وضربية الدخل في في الساب  2019يوليو  17 فيتعليمات ما م سسة النقد العربي السعودي ال

الصادخة   التعليمات  بناساً على   2017أبريل    11  بتاخي   381000074519حقوق الملكية وفقًا لتعميم م سسة النقد العربي السعودي خقم  

  قامت الشركة  قائمة الدخل األوليةو يدب تسديل الزكاة وضريتة الدخل في  2019يوليو  17 فيبي السعودي م سسة النقد العر ما

المعلومات    ما  13  إيضاح خقمعا آ اخ التغيير أعةه في    اإلفصاحبحساب هذا التغيير في محاستة الزكاة وضريتة الدخل بي ر خجعي )تم  

 ستتمتر 30أش ر المنت ية في  التسعةالثة ة و لرترتي(   تل عا هذا التغيير ا يراض في الدخل المسدل للشركة األولية الموجزة لمالية ا

التدفقات النقدية   قائمةمليود لاير سعودي على التوالي  لم يكا ل ذا التغيير أي تي ير على  2.3مليود لاير سعودي و  0.00بمتلغ  2018

  2018 ستتمتر 30أش ر المنت ية في  التسعة لرترة  ةالموجز األولية

 

 أ( الزكاة 
 

تيضع الشركة للزكاة وفقاً للوائح و أ ظمة ال يعة العامة للزكاة و الدخل )كال يعةك(  يتم إحتساب مصروفات الزكاة ما خةل الربح أو 

 تتعل  بالزكاة  ي ضريتة م جلة اليساخة ة يتم احتساب الزكاة كضريتة دخل و بالتالي ة يتم احتساب أ

 

 ب( ضريبة الدخل 
 

ضريتة الدخل للرترة هي الضريتة المستحقة على الدخل الياضع للضريتة في الرترة الحالية على أساس معدل   أو خصيد إد مصروف

إلى الرروق   تعزنالتي ضريتة الدخل المات  لكل  ااق قضائي مع تعديل ا بالتغيرات في الموجودات و المالوبات الضريتية الم جلة 

 الدخل األولية الموجزة    قائمةو يتم إحتساب ا في الم قتة و اليسائر الضريتية الغير مستيدمة 
 

والتي تعمل   بشكل جوهري في   اية تاخي  التقريرأو المشرعة  يتم احتساب ضريتة الدخل الحالية على أساس قوا يا الضرائب المشرعة  

ي اإلقراخات الضريتية فيما يتعل   تقوم اإلداخة بشكل دوخي بتقييم المواقم المتيذة ف  ه ضربية الدخلفيه الشركة على تشغيل وإ تا

للسلاات   دفع ايتم تحديد ميصصو عند اللزومو بناساً على المتالغ المتوقع  للتعديةت  بالحاةت التي ييضع في ا للتنظيم الضريتي

  الضريتية

 

 هذه التقديرات  رة التي تكود قد عملت في ا ات ضرائب الدخل الن ائية في الرت تسدل التعديةت الناشعة ما تقدير

 

 الضربية المؤجلة ـ( ج
 

ضريتة الدخل الم جلة باستيدام اريقة اإللتزام على الرروق الم قتة الناشعة بيا القيم الدفترية للموجودات والمالوبات  ب يتم اإلعتراف 

 تيدمة ألغراض الضرائب   ألغراض التقاخير المالية والمتالغ المس

 

موجودات والمالوبات باستيدام معدةت  للفترية  على الاريقة المتوقعة لتحقي  أو تسوية القيم الد  به يستند متلغ الضريتة الم جلة المعترف  

ذي يكود فيه ما  الضريتة المشرعة أو المشرعة بشكل جوهري في تاخي  التقرير  يتم اإلعتراف بيصل الضريتة الم جلة فقط إلى الحد ال

لليصم واةعتمادات الضريتية قابلة   الياضعة للضريتة متاحة مقابل أد تكود الرروق الم قتة القابلةالمستقتلية المحتمل أد تكود األخباح 

 لإلستيدام  يتم تيريض أصل الضريتة الم جلة إلى الحد الذي لم يعد ما المحتمل فيه تحقي  المزايا الضريتية كات الصلة  
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 )تتمة( ( التغير في السياسات المحاسبية3-3
 

 )تتمة(( التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضربية الدخل 3-3-1
 

 )تتمة(  جـ( الضربية المؤجلة
 

  لوبات الما  و  يتم مواز ة موجودات ومالوبات الضريتة الم جلة عندما يكود هناك ح  قابل للتنريذ ما الناحية القا و ية لمواز ة الموجودات

الموجودات والمالوبات الضريتية الحالية   تتم مواز ة ضريتة الم جلة بنرس السلاة الضريتية  الضريتية الحالية وعندما تتعل  أخصدة ال 

وتعتزم إما التسوية على أساس صافي أو تحقي  األصل وتسوية   للمواز ةعندما يكود للمنشية ح  قابل للتنريذ ما الناحية القا و ية 

 مات في وقت واحد  اةلتزا
 

أو   يتم اإلعتراف بالضريتة الحالية والم جلة في الربح أو اليساخة و باستثناس ما يتعل  من ا بالتنود المعترف ب ا في الدخل الشامل اآلخر

 الملكية  يًضا اإلعتراف بالضريتة في الدخل الشامل اآلخر أو متاشرة في حقوق متاشرةً في حقوق الملكية  في هذه الحالة و يتم أ

 

 ( موجودات بموجب حق اإلستخدام ومطلوبات عقود اإليجار 3-3-2
 

و تم تقييم جميع عقود إيداخ الشركة على أ  ا عقود إيداخ تشغيلية وتم حساب المدفوعات التي تتم بموجب هذه العقود   2018حتى عام 

 لربح أو اليساخة على أساس القسط الثابت على مداخ فترة العقد  على ا
 

  تعترف الشركة  تراقيةعند بدس اإل ويحتوي على عقد إيداخما عقدو أو هناك و تقوم الشركة بتقييم ما إكا كاد  2019يناير  1 ما داسً ابت 

ر  بالموجودات بموجب ح  اإلستيدام و في مقابل ا مالوبات عقود اإليداخ فيما يتعل  بدميع اتراقيات عقود اإليداخ التي تمثل في ا المستيج 

فة على أ  ا عقود إيداخ مدت ا  و باستث يرضة القيمة   ش راً أو أقل( وعقود إيداخ الموجودات من   12ناس عقود اإليداخ قصيرة األجل )المعرَّ

مدفوعات اإليداخ بمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدن فترة عقد اإليداخ  ب بالنستة لعقود اإليداخ هذه و تعترف الشركة  

 قتصادية ما الموجود الم جر  أساس منتظم آخر أكثر تمثية للنمط الزمني الذي يتم فيه است ةك الروائد اإل ما لم يكا هناك

 

عتراف المتدئي يتم قياس مالوبات عقود اإليداخ بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليداخ التي لم يتم دفع ا في تاخي  التدس و ميصومة  عند اإل

متوسط   اإليداخ  إكا تعذخ تحديد هذا السعر بس ولة و فإد الشركة تستيدم معدل اةقتراض اإلضافي باستيدام السعر الضمني في عقد 

  %4 هو 2019يناير  1المات  على إلتزامات اإليداخ في  ضافي اإلمعدل اةقتراض 
 

 عقود اإليداخ ما يلي:  اتتشمل مدفوعات اإليداخ المدخجة في قياس مالوب 
 

 ؛ و  اقًصا أي حوافز تيجير  • مدفوعات اإليداخ الثابتة

 و تقاس في التداية باستيدام الم شر أو المعدل في تاخي  التدس ؛ معدل• مدفوعات اإليداخ المتغيرة التي تعتمد على م شر أو 

 • المتلغ المتوقع أد يدفعه المستيجر بموجب ضما ات القيمة المتتقية ؛

 ياخات ؛ و لى يقيا معقول ما مماخسة الي• سعر مماخسة خياخات الشراس و إكا كاد المستيجر ع

 • دفع غرامات إ  اس عقد اإليداخ و إكا كا ت مدة عقد اإليداخ تعكس مماخسة خياخ إ  اس عقد اإليداخ  

 
 منرصل في قائمة المركز المالي األولية الموجزة   تنديتم عرض مالوبات عقود اإليداخ ك

 

كس الرائدة على مالوبات عقود اإليداخ )باستيدام اريقة    زيادة القيمة الدفترية لتعتم قياس مالوبات عقود اإليداخ ةحقًا عا اري ي 

 المدفوعة   معدل الرائدة الرعلي( وعا اري  تيريض القيمة الدفترية لتعكس اإليداخات

 

 الصلة( كلما: ح  اإلستيدام كات بموجب تقوم الشركة بإعادة قياس مالوبات عقود اإليداخ )وإجراس تعديل مما ل للموجودات 

في هذه الحالة يتم إعادة قياس مالوبات عقود اإليداخ عا  د التيجير أو كاد هناك تغيير في تقييم مماخسة خياخ الشراس و• تغيرت مدة عق

 معدل اليصم المراجع؛ اري  خصم مدفوعات اإليداخ المراجعة باستيدام

 
المتوقعة بموجب القيمة المتتقية المضمو ة و معدل أو تغيير في المدفوعات • تتغير مدفوعات اإليداخ بستب التغييرات في الم شر أو ال

باستيدام معدل اليصم األولي )ما لم يكا  المراجعة حيث يتم إعادة قياس مالوبات عقود اإليداخ عا اري  خصم مدفوعات اإليداخ

 لمراجع( ؛ و معدل اليصم الة يتم استيدام و وفي هذه الحا المتغيررائدة التغيير مدفوعات اإليداخ بستب التغيير في سعر 

 
• يتم تعديل عقد اإليداخ وة يتم اعتتاخه كعقد إيداخ منرصل و وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مالوبات عقود اإليداخ عا اري  خصم  

 مدفوعات اإليداخ المراجعة باستيدام معدل خصم مراجع  
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     -3
 

 اإلستخدام ومطلوبات عقود اإليجار )تتمة(( موجودات بموجب حق 3-3-2
 

 تسويت اتشتمل الموجودات بموجب ح  اإلستيدام على القياس األولي لمالوبات عقود اإليداخ المقابلة و ومدفوعات اإليداخ التي تمت 

ً في أو قتل يوم التدس وأي تكاليم متاشرة متدئية  يتم قياس م  كم وخسائر ا يراض القيمة المتراكمةو ست ةك المترا اقًصا اةبالتكلرة  ةحقا

 إد وجدت  
 

لة  كلما تحملت الشركة التزاًما بتكاليم تركيا وإزالة أصل م جر و أو استعادة الموقع الذي يوجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحا

 كالميصصات  37حاستة الدولية خقم وقياسه وفقًا لمعياخ المالمالوبة بموجب أحكام وشروا عقد اإليداخ و يتم اةعتراف بميصص 

و ما لم يتم تكتد هذه التكاليم إل تاه   الموجودات بموجب ح  اإلستيداموالمالوبات الااخئة واألصول الااخئةك  يتم تضميا التكاليم في  

 ميزو ات  
 

مر اإل تاجي لألصل المعنيو أي ما أقصر  إكا كاد عقد اإليداخ  يتم است ةك الموجودات بموجب ح  اإلستيدام على مدة عقد اإليداخ أو الع

ة األصل المعني أو أد تكلرة الموجودات بموجب ح  اإلستيدام تعكس أد الشركة تتوقع مماخسة خياخ الشراس فإد الموجودات  ينقل ملكي 

 دس عقد اإليداخ  خي  ب في تاعلى العمر اإل تاجي لألصل المعني  يتدأ اإلست ةك  تست لاستيدام بموجب ح  اإل 
 

   منرصل في قائمة المركز المالي األولية الموجزة تنديتم عرض الموجودات بموجب ح  اإلستيدام ك
 

 ت الموجودات بموجب ح  اإلستيدام قد  كا يراض سعر األصولك بتحديد ما إكا كا 36تات  الشركة معياخ المحاستة الدولي خقم 

 رضاض محددة  ا يرضت قيمت ا وحساب أي خسائر ا ي
 

 الموجودات بموجب حق اإلستخدام ( أ 
 

 إد الموجودات بموجب ح  اإلستيدام ومالوبات عقود اإليداخ المقابلة تتعل  بنوع الموجودات التالية: 
  
 لاير سعودي   

 5,254,646   متا ي المكتب و قاا التيع

 

يناير    1ومطلوبات عقود اإليجار المعترف بها كما في    2018يسمبر  د  31تسوية التزامات اإليجارات التشغيلية المفصح عنها في  (  ب  

 هي كالتالي:  2019
 لاير سعودي   

 -   2018ديسمتر  31التزامات اإليداخات التشغيلية المرصح عن ا في 

 إضافة: التعديل  تيدة لتقييم عقود اإليداخ بموجب المعياخ الدولي للتقاخير 

  16المالية خقم   

 

5,592,300 

 (337,654)   تراض اإلضافي في تاخي  التاتي  األوليقأ ر اليصم باستيدام معدل اإل

 5,254,646   2019يناير  1مالوبات عقود اإليداخ المعترف ب ا كما في 

    

 2,554,529   مالوبات عقود اإليداخ المتداولة

 2,700,117   مالوبات عقود اإليداخغير المتداولة

   5,254,646 
 

 استخدام الوسيلة العملية ( ج 
 

لعقود اإليداخ قصيرة األجل وعقود إيداخ الموجودات   16استيدمت الشركة الوسيلة العملية المتاحة للمعياخ الدولي للتقاخير المالية خقم 

  مصروف قيمته راف ب اإلعت تم اإلعتراف ب ذه العقود عا اري  استيدام القسط الثابت كمصروف في قائمة الدخل  تم ي منيرضة القيمة  

و 2019ستتمتر  30تسعة أش ر المنت ية في لثة ة أش ر و مليود لاير سعودي في قائمة الدخل األولية الموجزة  2.0 و مليود لاير 0.5

 على التوالي 
 

 إدارة المخاطر( 3-4
 

العموةت و ومياار   معدلاار لمدموعة متنوعة ما المياار المالية: مياار السوق )بما في كلا مي  اإد أ شاة الشركة تعرض

 الرائدة للقيمة العادلة ومياار األسعاخ( و ومياار اةئتماد ومياار السيولة   معدلالعمةت و ومياار 
 

المالية   القوائمياصة بإداخة المياار المالية المالوبة في الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات ال األوليةة تتضما المعلومات المالية 

  لم تحدث أي تغييرات  2018ديسمتر    31غي قراست ا باةقتراد مع التيا ات المالية المدققة للشركة للسنة المنت ية في  ةو وبالتالي ينت السنوي 

 في إداخة المياار أو أي سياسات إلداخة المياار منذ   اية العام 
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 نقد وما في حكمه     -4
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 سبتمبر 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

  سبتمبر 30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 -  -   55,366 53,755   قد بالصندوق

 1,524,150 15,530,542  12,538,806 4,772,773 حسابات جاخية –أخصدة لدن التنوك 

 - 317,997  8,006,630 53,775,236 أش ر ما تاخي  اإلقتناس 3ودائع تستح  خةل 

 58,601,764 20,600,802  15,848,539 1,524,150 

 

 ودائع قصيرة وطويلة األجل     -5
 

ش ر ما تاخي  اإليداع في التنوك المحلية  12 أو يساوي أش ر ولكا أقل ما 3أكثر ما  أصلييتم إيداع الودائع قصيرة األجل كات استحقاق 

إلى  % 2.45: ما 2018ديسمتر  31) %3.10إلى  %2تستح  هذه الودائع إيرادات عموةت بمعدل متوسط ما  والم سسات المالية 

 سنوياُ ( 3.4%%

 

 %5.85تمثل الودائع اويلة األجل ودائع تستح  خةل أكثر ما عام ما تاخي  اإليداع وتودع لدن بنوك تحمل إيرادات عموةت بمعدل متوسط  

 سنوياُ  (%5.85: ما 2018ديسمتر  31)

 

 بالصافي  –  إعادة تأمين مدينةوأقساط تأمين   -6
 

 التالي: تشمل الذمم المدينة متالغ مستحقة ما        
 2018ديسمتر  31  2019 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 99,786,186  129,610,513 حاملي و ائ  التيميا

 26,727,086  31,745,867  وسااس التيميا

 25,390,157  44,751,048  ة ما معيدي التيميامدينكمم 

 206,107,428  151,903,429 

    تحصيل ا:ميصص كمم مشكوك في 

 (31,468,219)  (32,399,055) ميصص مقابل كمم حاملي و ائ  التيميا  -

 (2,999,588)  (4,828,784) ميصص مقابل كمم وسااس التيميا -

 (4,844,403)  (5,830,437) ميصص مقابل كمم معيدي التيميا  -

 (43,058,276)  (39,312,210) 

 112,591,219  163,049,152 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 

 الحركة في ميصص كمم مشكوك في تحصلي ا هي كما يلي:
 2018ديسمتر  31  2019سبتمبر  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 42,154,266  39,312,210 السنة /في بداية الرترة

 (2,821,157)  3,746,066 بالصافي -السنة /ميصص )عكس( الرترة

 (20,899)  - أقساا تم اسقاا ا

 39,312,210  43,058,276 السنة /في   اية الرترة
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 االحتياطات الفنية -7
 

 تحت التسوية المطالبات االحتياطات وصافي  1- 7
 

 يلي:  االتات تحت التسوية على مايشمل صافي اإلحتيااات والم 

 2018ديسمتر  31  2019 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 91,354,449  76,037,124 الماالتات تحت التسوية

 67,973,358  87,412,000 الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا

     اقصاُ:

 (64,694,406)  (29,864,357) ةحصة معيدي التيميا ما الماالتات تحت التسوي

 (33,170,401)  (38,068,000) الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن احصة معيدي التيميا ما 

 61,463,000  95,516,767 صافي الماالتات تحت التسوية

    

    احتيااات قسط تيميا إضافي:

 13,604,344  24,390,000 ات عدز قسط تيميااحتياا

 4,260,540  5,072,000 احتيااات فنية أخرن

 29,462,000  17,864,884 

 79,327,884  124,978,767 صافي اإلحتيااات والماالتات تحت التسوية

 

 غير مكتسبة  أقساط تأمينصافي  فيالحركة  2- 7
 

 تشمل الحركة في صافي أقساا تيميا غير مكتستة على ما يلي:

 
 2019 برتمسب 30أشهر المنتهية  للتسعة

 )غير مراجعة(

 صافي تأمينإعادة  جماليإ 

    

 120,886,265 (62,538,679) 183,424,944 الرصيد في بداية الرترة

 (177,853,670)  51,223,490 (229,077,160) الرصيد في   اية الرترة

 (45,652,216)  التغييرات في أقساا التيميا الغير مكتستة

 

(11,315,189)  (56,967,405) 

    

 291,298,291 (98,942,531)  390,240,822  خةل الرترةأقساا تيميا مكتتتة 

 (9,393,182)  (9,393,182)    -  فائض خساخة أقساا التيميا

 224,937,704 (119,650,902)  344,588,606  صافي أقساا التيميا المكتستة

    

 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية 

 )مراجعة(

 صافي إعادة تأمين إجمالي 

    

 85,211,043 (46,791,671) 132,002,714 الرصيد في بداية الرترة

 (120,886,265) 62,538,679 (183,424,944) الرصيد في   اية الرترة

 (35,675,222) 15,747,008 (51,422,230) التغييرات في أقساا التيميا الغير مكتستة

    

 207,631,733 (120,369,942) 328,001,675 ةل الرترةأقساا تيميا مكتتتة خ

 (3,960,394) (3,960,394) - فائض خساخة أقساا التيميا

 167,996,117 (108,583,328) 276,579,445 صافي أقساا التيميا المكتستة
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 ستثمارات إ -8
 

 يم اإلسثتماخات على النحو التالي:يتم تصن   أ
 مساهمينلاعمليات   عمليات التأمين 

 سبتمبر 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

سبتمبر   30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 6,099,920 7,141,305  15,872,701 17,957,129 استثماخات متاحة للتيع 

 32,857,189 99,923,390  10,000,000 12,777,776 استثماخات محترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق 

 30,734,905 25,872,701  107,064,695 38,957,109 
 

 اإلسثتماخات حسب التصنيم يكود كالتالي:تحليل ب  
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 سبتمبر 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

سبتمبر   30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 ة(اجع)مر )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 38,957,109 107,064,695  13,949,623  16,034,051  متداولة

 - -  11,923,078  14,700,854  غير متداولة

 30,734,905 25,872,701  107,064,695 38,957,109 

 
 اإلستثماخات تكود كالتالي:ة يت تحليل ترك  ه

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 سبتمبر 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

سبتمبر   30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 6,099,920  7,141,305   13,949,623  16,034,051  صنادي  اإلستثماخ

 -    -  1,923,078  1,923,078  إعتياديةأس م 

 32,857,189  99,923,390   10,000,000  12,777,776  صكوك

 30,734,905 25,872,701  107,064,695 38,957,109 

 
معلومات محددةو ترن اإلداخة اإلداخة مراجعة اإلستثماخات المتاحة للتيع لتقييم ما إكا حدث ا يراض في قيمة هذه اإلستثماخات  بناس على    تأجر

  أ ه ة يوجد ا يراض في القيمة في ما يتعل  باإلستثماخات المتاحة للتيع

 

مليود لاير سعودي   28و تم تقويم إستثماخات بقيمة في تاخي  التقرير كما ستثماخات مقومة بالريال السعودي والدوةخ األمريكي  جميع اإلإد 

 ة شيس(  : 2018ديسمتر  31) بالدوةخ األمريكي

 

 الحركة في اإلستثماخات المتاحة للتيع هي كالتالي:إد   د
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 برسبتم 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

سبتمبر   30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 24,072,736  6,099,920   7,037,883  15,872,701  السنة /في بداية الرترة

 76,690,437  700,000   16,034,050 - السنة /مشتريات خةل الرترة

 (94,599,535)    -   (5,540,195) - السنة /ترةاستتعادات خةل الر

 (336,377)  341,385   (2,025,284)  2,084,428  األخباح )اليسائر( الغير محققة

 272,659    -   366,247    -  األخباح المحققة ما اإلستتعادات

 6,099,920  7,141,305   15,872,701  17,957,129  السنة /في   اية الرترة
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 )تتمة( إستثمارات     -8
 

 في اإلستثماخات المحترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق هي كالتالي:الحركة  إد هن  
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 سبتمبر 30 

 2019 

ديسمتر  31

2018 

سبتمبر   30 

2019 

 ديسمتر 31

 2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 23,064,698  32,857,189   - 10,000,000 السنة /ترةية الرفي بدا

 12,855,176  78,921,377   10,000,000 5,000,000 السنة /مشتريات خةل الرترة

 - (2,222,224) السنة /استتعادات خةل الرترة

  

(11,855,176) (3,062,685) 

 32,857,189 99,923,390  10,000,000 12,777,776 السنة /في   اية الرترة
 

 اإلستثماخات المحترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق هي كالتالي: و  
 

 التيمياعمليات 

 
 التكلفة المطفأة الربح شهام الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

     
 سبتمبر 30

2019   

 )غير مراجعة(

31 

 ديسمبر  31

2018  

 )مراجعة(

 

 

 صكوك

 

بيت التمويل السعودي 

 يالكويت

ديسمتر 

2021 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

أش ر سايتوخ  6

 10,000,000 12,777,776 %7.5باإلضافة إلى 
 

 عمليات المساهميا

 
 التكلفة المطفأة الربح هامش الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

     
 سبتمبر 30

2019 

 )غير مراجعة(

31 

 ديسمبر 31

2018  

 )مراجعة(

 

 

 

 صكوكإد سي بي 

 

 

 

 إد سي بي

 

 

 

 2019فتراير 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

أش ر سايتوخ  6

 6,000,000 - %3.15باإلضافة إلى 

 

 

 صكوكآي بي  إس

 

 

 آي بي إس

 

 

 2024ستتمتر 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

أش ر سايتوخ  6

 3,000,000 - %3.45باإلضافة إلى 

 

 

 صكوكإس تي سي 

 

 

 اس تي سي

 

 

 2024 ستتمتر

 

المملكة العربية 

 2,000,000 2,000,000 %2.49 السعودية

 

 

 متغيرآخ آي بي إل 

 

 

 آخ آي بي إل

 

 

 2025ستتمتر 

 

المملكة العربية 

 4,000,000 4,000,000 %3.18 السعودية

 

 

 صكوك  -إس إي سي

 

 

 إس إي سي

 

 

 2022 مايو

 

المملكة العربية 

 5,002,013 5,002,013 %3.15 السعودية

 

 

 صكوك -پي سي إم 

 

 

 پي سيإم 

 

 

 2025فتراير 

 

المملكة العربية 

 5,000,000 5,000,000 %3.44 السعودية

 

 شركة بداية  –التةد 

 للتمويل العقاخي  

 

 شركة بداية  –التةد 

 للتمويل العقاخي  

 

 

 2019أكتوبر 

 

المملكة العربية 

 5,000,000 5,000,000 %3.70 السعودية



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ( سعودية)شركة مساهمة 
 

   األولية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول  

 2019  سبتمبر 30المنتهية في  والتسعة أشهر الثالثة  لفترتي 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( تإستثمارا  -8 
 

 اإلستثماخات المحترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق )تتمة( و  
 

 التكلفة المطفأة الربحهامش  الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

      

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مراجعة(

31 

 ديسمبر 31

2018  

 )مراجعة(

 

 

 ي ختو

 

 

 ي ختو

 

 2019أبريل 

اإلماخات 

 2,855,176 - %5.50  العربية المتحدة

 

 

XS1243334668   

 

 2020ستتمتر  بنا أبوظتي األول

اإلماخات 

 -  7,446,610  %5.25  العربية المتحدة

 

 

XS1870373443 

 

مصرف أبوظتي 

 اإلسةمي

 

 2023ستتمتر 

اإلماخات 

 -  7,365,693  %7.13  العربية المتحدة

 

 

XS1964681610 

 

 

 إماخات إد بي دي

 

 2025ماخس 

اإلماخات 

 -  3,378,326  %6.13  تحدةلعربية الما

 

 

USF1R1SXK938 

 

 2024ماخس  بي إد پي

 

 -  3,379,519  %6.63 فر سا

CH0244100266 3,338,029  %5.13 سويسرا 2024مايو  يو بي اس  - 

USF84914CU62 3,279,326  %7.38 فر سا 2023أبريل  إس أو سي جنرال  - 

XS1982113208 

 

 2029أبريل  اخامكو السعودية

المملكة العربية 

 %3.50 السعودية

 

18,757,432  - 

 

 

 

SA14PVK2IFJ6 

 

صكوك الحكومة 

 السعودية

 

 2034ماخس 

المملكة العربية 

 %3.52 السعودية

 

31,976,442  - 

     99,923,390 32,857,189 
 

 :التركيز الدغرافي ز  
 

ستثماخات المتاحة للتيع وجودات المالية ما خةل الربح أو اليساخة واإلاألقصى للتعرض لمياار اإلئتماد واألسعاخ للم الحدإد 

 واإلستثماخات المحترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق كما في تاخي  التقرير حسب المناقة الدغرافية هي كالتالي: 

 
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 
 2019سبتمبر  30

ديسمبر  31

2018 

 
 2019سبتمبر  30

مبر ديس  31

2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 36,101,933  93,689,495  25,872,701 30,734,905 المملكة العربية السعودية

 2,855,176  3,378,326  - - اإلماخات العربية المتحدة

 - 6,658,845   - - فر سا

 - 3,338,029  - - سويسرا

 30,734,905 25,872,701  107,064,695 38,957,109 

 

 

 

 

 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ( سعودية)شركة مساهمة 
 

   األولية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول  

 2019  سبتمبر 30المنتهية في  والتسعة أشهر الثالثة  لفترتي 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 التزامات وتعهدات -9
 

بناًس على  صنيحة قا و ية  (  تيضنع الشنركةو مع الغالتية العظمى ما شنركات التيمياو للتقاضني في السنياق العادي ألعمال ا  اد الشنركة1

 ركة تعتقد أد  تائل هذه القضايا سيكود ل ا تي ير جوهري على األداس المالي للشمستقلة و ة 
 

 : ة شيس( 2018ديسمتر  31و ليس لدن الشركة أي التزامات خأسمالية ) 2019 ستتمتر 30في كما (  2
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عن ا:تستيدم الشركة التسلسل ال رمي التالي لتحديد 
 

 ؛النشاة للموجودات و المالوبات المما لة في األسواق دلة(ير مع)الغ : األسعاخ المتداولة1المستون  -

 أساليب تقييم تستند أد ى مدخةت ا ال امة إلى قياس القيمة العادلة القابلة للمةحظة بشكل متاشر أو غير متاشر : 2المستون  -

 القابلة للمةحظة غير لا قياس القيمة العادلةمدخةت ا ال امة إلى  تستند أد ى: أساليب تقييم ة 3المستون  -
 

بما في كلا مسنتويات ا في التسنلسنل ال رمي للقيمة العادلة لألدوات موجودات المالية والمالوبات الماليةو يوضنح الددول التالي القيم العادلة لل

ة التي ة تقاس بالقيمة العادلة إكا كا ت المالية المقاسننة بالقيمة العادلة  ة يشننمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمالوبات المالي 

 للقيمة العادلة  تقريتية بصوخة معقولةالقيمة الدفترية 

 

 لقيمة الدفترية والقيمة العادلة ا ( أ
 )غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 إستثمارات  – موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

     عة للبيمتاح  

 23,175,356    -     -  23,175,356 صنادي  استثماخ

 1,923,078  1,923,078     -  - إستثماخات األس م

 25,098,434  1,923,078     -  23,175,356  مجموع اإلستثمارات

     

     موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 محترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق

99,923,390 

 

12,777,776  - 112,701,166 

 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 إستثمارات  – موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

     متاحة للبيع  

 20,049,543 - - 20,049,543 صنادي  استثماخ

 1,923,078 1,923,078 - - إستثماخات األس م

 21,972,621 1,923,078 - 20,049,543 مجموع اإلستثمارات

     

     موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 42,857,189 - 10,000,000 32,857,189 محترظ ب ا حتى تاخي  اإلستحقاق

 

س م( حيث أد  192,308: 2018)تاميا يدمات الفي  دم لس م  192,308 ماسننن م األتتيلف إستثماخات المستون الثالث مد إستثماخات  

 ما القيمة العادلة  قاخبت ت التكلرة 

 

  3و  2 و 1 ياتخةل الرترةو لم يكا هناك تحويل بيا المستو

 

 

 

 

 

 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ( سعودية)شركة مساهمة 
 

   األولية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول  

 2019  سبتمبر 30المنتهية في  والتسعة أشهر الثالثة  لفترتي 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ية قطاعات التشغيل ال - 11
 

 ضما وظيرتهيتم تحديد قااعات التشغيل على أساس التقاخير الداخلية حول مكو ات الشركة التي يتم مراجعت ا با تظام ما قتل مدلس إداخة الشركة  

 صا ع القراخ التشغيلي الرئيسي ما أجل تيصيص المواخد للقااعات وتقييم أدائ ا ك

 

  2018ديسمتر  31لربح أو خساخة القااع منذ  أو أساس القياس التقسيمساس أللم تكا هناك تغييرات 

 

و وميصصات الديود المشكوك في تحصيل ا و وإيرادات  والمصاخيم اإلداخية والعموميةكتتاب األخرن  اإل  مصاخيم  ة تشتمل النتائل القااعية على

 ستثماخات واإليرادات األخرن  اإل مااةستثماخ والعموةت و واألخباح )اليسائر( المحققة 

 

أقساا التيميا  وصافي بال -وإعادة التيميا المدينة التيميا قساا أ والودائع قصيرة األجل و النقد وما في حكمه على  القااعية الموجوداتمل ت  تشة

  و   خرنالموجودات األوالمصاخيم المدفوعة مقدما والمتالغ المالوبة ما ج ات كات عةقة وستثماخات اإل وصافي بال  عةقةكات ج ات  -المدينة 

وإيراد عموةت  النضامية والوديعة غير الملموسة و الموجودات  والموجودات بموجب ح  اإلستيدامالممتلكات و المعدات والودائع اويلة األجل 

ئنة والمستحقات  المالوبات القااعية على الذمم الدامل ت   ة تشالموجودات غير المصنرةفي  إظ اخهاو يتم وفقاً لذلا   النضاميةمستحقة على الوديعة 

مستحقات على توزيع والزكاة وضريتة الدخل و ومالوبات عقود اإليداخ ومكافآت   اية اليدمة  دائنةالتيميا ال إعادة وأخصدة  والمالوبات األخرن

 إدخاج ا ضما ماالتات غير مصنرة و يتم بالتاليم سسة النقد العربي السعودي   إلىوإيرادات عموةت مستحقة الدفع الرائض 
 

بموجب القااعات كات الصلة ويتم مراقتت ا على  الرئيسي صا ع القراخ التشغيلي إلى المصنرةة يتم اإلبةغ عا هذه الموجودات والمالوبات غير 

 أساس مركزي  
 

 حدات أعمال بناًس على منتدات ا وخدمات ا ولدي ا القااعات التالية: ألغراض اإلداخة و يتم تنظيم الشركة في و
 

 ;صحيال -

 ;المركتات -

 و   ;اإلصاباتممتلكات و ال -

 حماية و اإلدخاخ ال -

 

 31و  2019 ستتمتر 30 بتاخي الشركة  ومالوبات إجمالي موجودات والتي تيص المقدمة إلى مدلس إداخة الشركة  معلومات قااعات التشغيل

 أش ر المنت ية و هي كما يلي: عةالتسثة ة وجمالي اإليرادات والمصاخيم وصافي الدخل لرترة الو وإ 2018ديسمتر 

 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 (سعودية)شركة مساهمة  
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول  
 2019  سبتمبر 30  في المنتهيةوالتسعة أشهر  الثالثة تي لفتر

 تالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا()جميع الم
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(    -11  
 

 

 

تم استتعاد هذه األخصدة بالكامل     لاير سعودي على التوالي  مليود  0.3  متلغ  المساهميا  اتوالمستح  لعملي عمليات المساهميا ومدموع المالوبات لعمليات التيمياو المستح  ما عمليات التيميا    موجودات  مدموعيشمل  

   أ(-2إيضاح ا ظر ايضاً ) ركةللش المركز المالي قائمةأ ناس إعداد 

   عمليات التأمين 

 المجموع عمليات المساهمين المجموع الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30في 

        الموجودات 

 51,223,490 - 51,223,490 - 15,073,304 35,054,367 1,095,819 المكتستة رحصة معيدي التيميا ما األقساا غي

 29,864,357 - 29,864,357 - 13,078,965 14,323,443 2,461,949 التسوية حصة معيدي التيميا ما الماالتات تحت

 38,068,000 - 38,068,000 - 23,335,000 13,358,000 1,375,000 المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا  حصة معيدي التيميا ما الماالتات

 15,217,487 - 15,217,487 - 1,271,106 5,820,942 8,125,439 تكاليم اكتتاب و ائ  تيميا م جلة 

 1,021,544 - 1,021,544 - 270,285 426,259 325,000 أقساا التيميا الم جلةفائض خساخة 

 135,394,878 - 135,394,878 - 53,028,660 68,983,011 13,383,207 موجودات قااعية

 572,186,096 151,724,449 420,461,647     موجودات غير مصنرة 

 707,580,974 151,724,449 555,856,525     مجموع الموجودات  

        المطلوبات  

 229,077,160 - 229,077,160 - 19,345,311 87,152,897 122,578,952 أقساا تيميا غير مكتستة 

 10,982,315 - 10,982,315 - 4,318,960 6,663,355 - عمولة إعادة تيميا غير مكتستة 

 76,037,124 - 76,037,124 - 16,768,184 35,262,695 24,006,245 الماالتات تحت التسوية 

 87,412,000 - 87,412,000 - 30,408,000 22,189,000 34,815,000 الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا 

 5,072,000 - 5,072,000 - 670,000 1,028,000 3,374,000 إحتيااي قسط تيميا إضافي 

 24,390,000 - 24,390,000 - 649,000 7,612,000 16,129,000 إحتيااات فنية أخرن 

 432,970,599 - 432,970,599 - 72,159,455 159,907,947 200,903,197 مالوبات قااعية

 274,610,375 151,405,830 123,204,545     قوق مساهميا فائضة غير مصنرة مالوبات وح

 707,580,974 151,405,830 556,175,144     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 (سعودية)شركة مساهمة  
 

 المالية األولية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول  
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(    -11  

 

 

تم استتعاد هذه   لاير سعودي على التواليمليود  0.3 والمستح  لعمليات التيميا والذي يتلغ  ما عمليات المساهميا المستحالمتلغ مالوبات عمليات المساهمياو  ومدموعالتيميا ات موجودات عملي  مدموعيشمل 

   أ(-2)إيضاح   للشركةالمركز المالي  قائمةاألخصدة بالكامل أ ناس إعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عمليات التأمين 

 المجموع عمليات المساهمين المجموع  اإلدخارالحماية و  إلصاباتاالممتلكات و  المركبات الصحي م )مراجعة(2018ديسمبر  31في 

        الموجودات  

 62,538,679    - 62,538,679 -  11,603,501 40,548,884 10,386,294 المكتستة حصة معيدي التيميا ما األقساا غير

 64,694,406 - 64,694,406 -  54,523,888 7,656,544 2,513,974 التسوية تحت حصة معيدي التيميا ما الماالتات

 حصة معيدي التيميا ما الماالتات

 33,170,401 - 33,170,401 -  16,886,266 10,655,217 5,628,918 المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا  

 10,716,313 - 10,716,313 -  977,166 5,685,270 4,053,877 تكاليم اكتتاب و ائ  تيميا م جلة

 171,119,799 - 171,119,799 -  83,990,821 64,545,915 22,583,063 ااعيةقموجودات 

 467,835,909 177,567,147 290,268,762     موجودات غير مصنرة 

 638,955,708 177,567,147 461,388,561     مجموع الموجودات  

        المطلوبات  

 183,424,944 - 183,424,944 -  15,895,868 101,004,888 66,524,188 أقساا تيميا غير مكتستة 

 11,018,811 - 11,018,811 -  3,591,918 7,426,893 - عمولة إعادة تيميا غير مكتستة

 91,354,449   - 91,354,449 -  63,414,413 19,221,688 8,718,348 الماالتات تحت التسوية  

 67,973,358    - 67,973,358 -  22,993,623 26,278,150 18,701,585 عن ا  اإلبةغالماالتات المتكتدة ولكا لم يتم 

 13,604,344 - 13,604,344 -  264,089 13,340,255 - إحتيااي قسط تيميا إضافي  

 4,260,540 - 4,260,540 -  616,178 1,217,365 2,426,997 إحتيااات فنية أخرن 

 371,636,446 - 371,636,446 -  106,776,089 168,489,239 96,371,118 مالوبات قااعية

 267,319,262 179,222,804 88,096,458     مالوبات وحقوق مساهميا غير مصنرة  

 638,955,708 179,222,804 459,732,904     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  
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 التشغيلية )تتمة( القطاعات    -11  

 

 ( راجعة)غير م 2019سبتمبر   30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية            

   عمليات التأمين  
 المجموع عمليات المساهمين المجموع  الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 

        اإليرادات 
 390,240,822 - 390,240,822 - 49,114,701 155,241,171 185,884,950 إجمالي أقساا التيميا المكتتتة

        قساا إعادة تيميا مسندة: أ
 (90,122,423) - (90,122,423) - (32,667,926) (55,852,478) (1,602,019) أجتني -

 (8,820,108) - (8,820,108) - (2,576,384) (6,243,724) - محلي -

        المصاخيم:فائض خساخة 
 (9,073,273) - (9,073,273) - (713,821) (1,055,905) (7,303,547) أجتني -
 (319,909) - (319,909) - (97,034) (222,875) - محلي -

 281,905,109 - 281,905,109 - 13,059,536 91,866,189 176,979,384 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
        

 (45,652,216) - (45,652,216) - (3,449,443) 13,851,991 (56,054,764) أقساا التيميا غير المكتستةالتغيرات في 
 (11,315,189) - (11,315,189) - 3,469,803 (5,494,517) (9,290,475) المكتستة غير التغيرات في حصة معيدي التيميا ما أقساا التيميا

 224,937,704 - 224,937,704 - 13,079,896 100,223,663 111,634,145 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 20,109,384 - 20,109,384 - 7,861,215 12,248,169 - عموةت إعادة تيميا 

 141,635 - 141,635 - 93,470 39,015 9,150 إيرادات خسوم ما التيميا

        
 245,188,723 - 245,188,723 - 21,034,581 112,510,847 111,643,295 مجموع اإليرادات 

        
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 (265,772,378) - (265,772,378) - (38,532,150) (134,481,515) (92,758,713) ت المدفوعة إجمالي الماالتا

 114,008,437 - 114,008,437 - 35,537,432 53,782,147 24,688,858 الماالتات المدفوعةحصة معيدي التيميا ما 

 (2,688,135) - (2,688,135) - - - (2,688,135) المصاخيم المتكتدة المتعلقة بالماالتات

 (154,452,076) - (154,452,076) - (2,994,718) (80,699,368) (70,757,990) والمزايا األخرى المدفوعة صافي المطالبات

        
 15,317,325 - 15,317,325 - 46,646,229 (16,041,007) (15,287,897) التغيرات في الماالتات تحت التسوية

 (34,830,049) - (34,830,049) - (41,444,923) 6,666,899 (52,025) تحت التسوية تيميا ما الماالتاتالتغيرات في حصة معيدي ال
 (19,438,642) - (19,438,642) - (7,414,377) 4,089,150 (16,113,415) عن ا  التغيرات في الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ

 المتكتدة ولكا لم  تاتالتغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماال
 6,448,734 2,702,783 (4,253,918) يتم اإلبةغ عن ا  

- 
4,897,599 - 4,897,599 

 (188,505,843) - (188,505,843) - 1,240,945 (83,281,543) (106,465,245) صافي المطالبات والمزيا األخرى المتكبدة 
 )تتمة(       
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        القطاعات التشغيلية )تتمة(    -11

        

 ( راجعة)غير م   2019سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في               
 

     

   عمليات التأمين 

 المجموع عمليات المساهمين المجموع  الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 

 (19,823,076) - (19,823,076) - (2,585,170) (9,563,007) (7,674,899) ائ  التيميا تكاليم و 
 (10,785,656) - (10,785,656) - (384,911) 5,728,255 (16,129,000) قسط تاميا إضافي اتالتغيرات في إحتياا

 (811,460) - (811,460) - (53,822) 189,365 (947,003) التغيرات في إحتيااات فنية اخرن
 (1,298,424) - (1,298,424) - (163,416) (516,525) (618,483) مصاخيم إكتتاب اخرن

 (221,224,459) - (221,224,459) - (1,946,374) (87,443,455) (131,834,630) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي
 23,964,264 - 23,964,264 -  19,088,207 25,067,392 (20,191,335) إلكتتاب )خسارة( دخل صافي 

        
        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 (3,743,102) - (3,743,102)     ميصص الديود المشكوك في تحصيل ا 
 (60,534,973) (3,233,745) (57,301,228)     مصاخيم إداخية وعمومية

 9,479,015 3,368,588 6,110,427     إيرادات اإلستثماخ والعموةت
 4,109,179 - 4,109,179     إيرادات أخرن

 (50,689,881) 134,843 (50,824,724)     مجموع مصاريف التشغيل األخرى، بالصافي
        

 مجموع الربح )الخسارة( للفترة ما قبل نسبة 
 الفائض، الزكاة و ضربية الدخل  

    
(26,860,460) 134,843 (26,725,617) 

 - - -     التأمينض المنسوب إلى عمليات الفائ
 مجموع الخسارة للفترة ما قبل الزكاة وضربية

 الدخل  
    

(26,860,460) 134,843 (26,725,617) 
        

  (1,661,621) (1,661,621) -     مصروف الزكاة

  (26,897) (26,897) -     مصروف ضربية الدخل
        

 (28,414,135) (1,553,675) (26,860,460)     للمساهمينة المنسوب إجمالي الخسارة للفتر
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    ( راجعة)غير م   2018سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في               

   عمليات التأمين 

 المجموع عمليات المساهمين المجموع الحماية و اإلدخار اتاإلصابالممتلكات و  المركبات الصحي (2إيضاح رقم  –)معدلة 

        اإليرادات  

 178,895,612 - 178,895,612 - 38,082,476 70,937,225 69,875,911 إجمالي أقساا التيميا المكتتتة

        أقساا إعادة تيميا مسندة:

 (65,782,906) - (65,782,906) - (26,055,231) (25,438,955) (14,288,720) أجنتي -

 (4,762,278) - (4,762,278) - (1,826,143) (2,936,135) - محلي -

        فائض خساخة المصاخيم:

 - - - - - - - أجتني -

 (3,275,989) - (3,275,989) - (849,029) (1,849,461) (577,499) محلي -

 105,074,439 - 105,074,439 - 9,352,073 40,712,674 55,009,692 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 27,875,644 - 27,875,644 - 4,155,040 6,562,529 17,158,075 التغيرات في أقساا التيميا غير المكتستة

 (9,085,865) - (9,085,865) - (3,082,569) (2,587,076) (3,416,220) التغيرات في حصة معيدي التيميا ما اقساا التيميا غير المكتستة

 123,864,218 - 123,864,218 - 10,424,544 44,688,127 68,751,547 قساط التامين المكتسبةصافي أ

 13,694,641 - 13,694,641 - 7,640,538 6,054,103 - عموةت إعادة تيميا 

 799,058 - 799,058 - 71,461 723,097 4,500 إيرادات خسوم ما التيميا 

 138,357,917 - 138,357,917 - 18,136,543 51,465,327 68,756,047 مجموع اإليرادات

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (133,525,237) - (133,525,237) - (12,934,912) (59,985,528) (60,604,797) إجمالي الماالتات المدفوعة 

 51,327,217 - 51,327,217 - 9,194,973 23,952,961 18,179,283 الماالتات المدفوعةحصة معيدي التيميا ما 

 (2,754,555) - (2,754,555) - - - (2,754,555) المصاخيم المتكتدة المتعلقة بالماالتات

 (84,952,575) - (84,952,575) - (3,739,939) (36,032,567) (45,180,069) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة  

 (16,695,558) - (16,695,558) - (11,162,993) (2,325,872) (3,206,693) التغيرات في الماالتات تحت التسوية

 15,379,195 - 15,379,195 - 13,438,671 1,210,701 729,823 التغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماالتات تحت التسوية 

 5,713,166 - 5,713,166 - (4,987,722) 11,120,258 (419,370) التغيرات في الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا 

 )تتمة(       
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   ( راجعة)غير م   2018سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في               

   عمليات التأمين  

 المجموع ساهمينعمليات الم المجموع الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 

 الننتننغننيننرات فنني حصننننننة مننعننينندي الننتننيمننيننا مننا

 (15,658) - (15,658) -  5,837,066 (6,032,326) 179,602 الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا  

 (80,571,430) - (80,571,430) -  (614,917) (32,059,806) (47,896,707) المطالبات والمزايا االخرى المتكبدةصافي 

 (13,364,242)  - (13,364,242)  - (1,964,664)  (5,564,526)  (5,835,052)  تكاليم و ائ  التيميا

  2,668,169 -  2,668,169 - (769,375)  3,437,544 - التغيرات في إحتيااات قسط تيميا إضافي

  344,802 -  344,802 - (353,583)   907,921 (209,536) التغيرات في احتيااات فنية اخرن

 (1,667,111)  - (1,667,111)  - (367,886)  (647,821)  (651,404)  مصاخيم إكتتاب اخرن

 (92,589,812) - (92,589,812) -  (4,070,425) (33,926,688) (54,592,699) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي

  45,768,105  - 45,768,105 -  14,066,118 17,538,639 14,163,348 صافي دخل اإلكتتاب

        إيرادات تشغيلية اخرى  /)مصاريف(

 (5,954,882)  - (5,954,882)      ميصص الديود المشكوك في تحصيل ا

 (59,785,231)  (2,320,489) (57,464,742)     مصاخيم إداخية وعمومية

  5,133,545  1,854,711 3,278,834     إيرادات اإلستثماخ والعموةت

  272,659   272,659  -     للتيع األخباح المحققة ما اإلستثماخات المتاحة

  2,476,650  -  2,476,650      إيرادات اخرن

  (57,857,259) (193,119) (57,664,140)     مجموع مصاريف التشغيل االخرى، بالصافي

مجموع الخســارة للفترة ما قبل نســبة الفائض و الزكاة  

 (12,089,154) (193,119) (11,896,035)     لدخل  وضربية ا

 - - -     الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

 الخســــــارة للفترة مــا قبــل الزكــاة وضــــربيــةمجموع 

 (12,089,154) (193,119) (11,896,035)     الدخل   

 (2,287,877) (2,287,877) -     مصروف الزكاة

 (70,759) (70,759) -     مصروف ضربية الدخل

 (14,447,790) (2,551,755) (11,896,035)     إجمالي الخسارة للفترة المنسوب للمساهمين
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 )غير مراجعة(  2019سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في               
  عمليات التأمين   

 
 

 الصحي
 

 المركبات
 
 اإلصاباتالممتلكات و 

 
 الحماية و اإلدخار

 
 المجموع

 
 عمليات المساهمين

 
 المجموع

        اإليرادات 
 116,393,532 - 116,393,532 - 10,660,278 26,918,703 78,814,551 إجمالي أقساا التيميا المكتتتة

        أقساا إعادة تيميا مسندة:
 (17,437,588) - (17,437,588) - (7,618,372) (9,656,848) (162,368) أجنتي -
 (1,688,409) - (1,688,409) - (577,533) (1,110,876) - محلي -

        فائض خساخة المصاخيم: 
 (7,243,456) - (7,243,456) - (237,941) (351,968) (6,653,547) أجنتي -
 (106,636) - (106,636) - (32,344) (74,292) - محلي -

 89,917,443 - 89,917,443 - 2,194,088 15,724,719 71,998,636  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 14,682,991 - 14,682,991 - 2,879,768 36,079,898 (24,276,675) التغيرات في أقساا التيميا غير المكتستة

 (18,556,282) - (18,556,282) - (1,798,111) (14,488,233) (2,269,938) التغيرات في حصة معيدي التيميا ما أقساا التيميا غير المكتستة
 86,044,152 - 86,044,152 - 3,275,745 37,316,384 45,452,023 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 7,297,846 - 7,297,846 - 2,528,303 4,769,543 - عموةت إعادة تيميا 
 37,105 - 37,105 - 25,660 8,095 3,350 إيرادات خسوم ما التيميا

 93,379,103 - 93,379,103 - 5,829,708 42,094,022 45,455,373 اإليرادات مجموع 
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (110,433,654) - (110,433,654) - (23,553,887) (52,766,774) (34,112,993) إجمالي الماالتات المدفوعة 

 52,887,379 - 52,887,379 - 21,831,117 21,102,342 9,953,920 حصة معيدي التيميا ما الماالتات المدفوعة
 (907,846) - (907,846) - - - (907,846) المصاخيم المتكتدة المتعلقة بالماالتات

 (58,454,121) - (58,454,121) - (1,722,770) (31,664,432) (25,066,919) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة 
 15,154,980 - 15,154,980 - 18,127,927 (3,417,913) 444,966 ت التسويةالتغيرات في الماالتات تح

 (16,592,713) - (16,592,713) - (16,814,639) 1,625,262 (1,403,336) التغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماالتات تحت التسوية
 (7,245,000) - (7,245,000) - (4,072,000) 3,840,000 (7,013,000) يتم اإلبةغ عن االتغيرات في الماالتات المتكتدة ولكا لم 

 التغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماالتات المتكتدة ولكا
 3,647,000 3,099,000 (3,608,000) لم يتم اإلبةغ عن ا   

- 
3,138,000 - 3,138,000 

 (63,998,854) - (63,998,854) - (834,482) (26,518,083) (36,646,289) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 
 (7,748,349) - (7,748,349) - (896,232) (3,625,833) (3,226,284) تيميا التكاليم و ائ  

 4,017,000 - 4,017,000 - (236,000) 8,289,000 (4,036,000) التغيرات في إحتيااات قسط تاميا إضافي
 (277,000) - (277,000) - (43,000) 178,000 (412,000) التغيرات في إحتيااات فنية اخرن

 (432,808) - (432,808) - (41,864) (110,905) (280,039) مصاخيم إكتتاب اخرن
 (68,440,011) - (68,440,011) - (2,051,578) (21,787,821) (44,600,612) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب ، بالصافي

 24,939,092 - 24,939,092 - 3,778,130 20,306,201 854,761 صافي دخل اإلكتتاب 
 )تتمة(       
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 )غير مراجعة( 2019  سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في             

   عمليات التأمين 

 المجموع عمليات المساهمين المجموع الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  

 (872,565) - (872,565)     ميصص الديود المشكوك في تحصيل ا

 (19,867,032) (691,820) (19,175,212)     مصاخيم إداخية وعمومية 

 3,828,980 1,235,880 2,593,100     إيرادات اإلستثماخ والعموةت

 - - -     األخباح المحققة ما اةستثماخات المتاحة للتيع

 120,230 - 120,230     إيرادات اخرن

 (16,790,387) 544,060 (17,334,447)     مصاريف التشغيل االخرى،بالصافيمجموع 

رـبحـمـجـموع  فــاـئض اـل بــل نســـــبــة اـل رة مــا ـق ـت ـف ـل  و ـل

 8,148,705 544,060 7,604,645     الزكاة وضربية الدخل    

 - 7,604,645 (7,604,645)     المساهمينالفائض المنسوب إلى عمليات 

 8,148,705 8,148,705 -       الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الربحمجموع 

 - - -     مصروف الزكاة

 - - -     مصروف ضربية الدخل

 8,148,705 8,148,705 -     للفترة المنسوب للمساهمين الربحإجمالي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(    -11
 

 

 حسب فئات العميل كالتالي:  2019  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعةيمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة 

 
 

 

 

 حسب فئات العميل كالتالي:  2019  سبتمبر 30يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   المجموع الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 
        

    89,087,322  - 23,252,065  13,204,675   52,630,582  الشركات الكتيرة
    31,309,667  - 6,356,683  20,275,759   4,677,225  الشركات المتوساة
    6,454,977  - 2,467,715  1,783,096   2,204,166  المشاخيع الصغيرة

    16,103,276  - 1,308,904  4,426,774   10,367,598  الصغيرة جداالمشاخيع 
    247,285,580  - 15,729,334  115,550,867   116,005,379  التدزئة

  185,884,950   155,241,171  49,114,701 -  390,240,822    

        
   المجموع الحماية و اإلدخار اإلصابات الممتلكات و المركبات الصحي 
        

    272,592  - 4,593,792  3,029,333   31,463,060  الشركات الكتيرة
    137,511  - 932,152  15,977,696   2,089,199  الشركات المتوساة
    78,910  - 443,298  1,085,037   954,747  المشاخيع الصغيرة

    22,457  - 415,782  233,400   6,346,882  الصغيرة جداالمشاخيع 
    1,484,085  - 4,275,254  6,593,237   37,960,663  التدزئة

  78,814,551   26,918,703  10,660,278 -  1,995,555    
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 )غير مراجعة(  2018 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في               

 

 

 

   عمليات التأمين   
 المجموع عمليات المساهمين المجموع الحماية و اإلدخار و اإلصاباتالممتلكات  المركبات الصحي (2إيضاح  –)معدلة 

        اإليرادات 
 48,493,405 - 48,493,405 - 8,813,620 20,765,979 18,913,806 أقساا التيميا المكتتتة إجمالي

        أقساا إعادة تيميا مسندة:
 (16,451,998) - (16,451,998) - (5,537,851) (7,452,368) (3,461,779) أجنتي -
 (1,309,911) - (1,309,911) - (455,887) (854,024) - محلي -

        المصاخيم: فائض خساخة 
 - - - - - - - أجنتي -
 (1,216,943) - (1,216,943) - (283,009) (741,435) (192,499) محلي -

 29,514,553 - 29,514,553 - 2,536,873 11,718,152 15,259,528 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 14,603,493 - 14,603,493 - 3,417,145 4,204,599 6,981,749 التغيرات في أقساا التيميا غير المكتستة

 (6,646,989) - (6,646,989) - (3,026,992) (1,713,552) (1,906,445) التغيرات في حصة معيدي التيميا ما أقساا التيميا غير المكتستة
 37,471,057 - 37,471,057 - 2,927,026 14,209,199 20,334,832 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 4,272,923 - 4,272,923 - 2,325,263 1,947,660 - ة التيميا عموةت إعاد
 25,751 - 25,751 - 19,111 5,940 700 إيرادات خسوم ما التيميا

 41,769,731 - 41,769,731 - 5,271,400 16,162,799 20,335,532 مجموع اإليرادات 
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (39,586,994) - (39,586,994) - (2,178,785) (16,485,851) (20,922,358) إجمالي الماالتات المدفوعة

 14,437,916 - 14,437,916 - 1,572,118 6,589,138 6,276,660 حصة معيدي التيميا ما الماالتات المدفوعة 
 (973,628) - (973,628) - - - (973,628) المصاخيم المتكتدة المتعلقة بالماالتات

 (26,122,706) - (26,122,706) - (606,667) (9,896,713) (15,619,326) والمزايا األخرى المدفوعة صافي المطالبات 
 6,669,302 - 6,669,302 - 8,086,866 1,745,704 (3,163,268) التغيرات في الماالتات تحت التسوية

 (6,331,684) - (6,331,684) - (6,581,011) (699,654) 948,981 التغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماالتات تحت التسوية
 2,481,711 - 2,481,711 - (1,194,461) 3,069,625 606,547 التغيرات في الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا

 (185,686) - (185,686) - 968,786 (998,331) (156,141) عن ا التغيرات في حصة معيدي التيميا ما الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ
 (23,489,063) - (23,489,063) - 673,513 (6,779,369) (17,383,207) صافي المطالبات و المزايا االخرى المتكبدة 

 (3,884,566) - (3,884,566) - (622,074) (1,719,392) (1,543,100) تكاليم و ائ  التيميا 
 919,558 - 919,558 - (381,583) 1,301,141 - التغيرات في إحيااات قسط تيميا إضافي

 (71,035) - (71,035) - 26,272 38,054 (135,361) التغيرات في إحتيااات فنية اخرن
 (544,076) - (544,076) - (115,820) (215,742) (212,514) مصاخيم إكتتاب اخرن

 (27,069,182) - (27,069,182) - (419,692) (7,375,308) (19,274,182) ، بالصافيمجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 14,700,549 - 14,700,549 - 4,851,708 8,787,491 1,061,350 صافي دخل اإلكتتاب 

 )تتمة(       
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 )غير مراجعة(  2018  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في               
 نعمليات التأمي   

 المجموع عمليات المساهمين المجموع الحماية و اإلدخار الممتلكات و اإلصابات المركبات الصحي 
        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (4,129,113) - (4,129,113)     ميصص الديود المشكوك في تحصيل ا
 (20,316,462) (564,296) (19,752,166)     مصاخيم إداخية وعمومية 

 866,585 - 866,585     إيرادات اإلستثماخ والعموةت
 1,076,669 788,057 288,612     األخباح المحققة ما اإلستثماخات المتاحة للتيع

 715,498 - 715,498     إيرادات أخرن

 (21,786,823) 223,761 (22,010,584)     مجموع )مصاريف( دخل التشغيل األخرى 
 (7,086,274) 223,761 (7,310,035)     ترة ما قبل نسبة الفائض )العجز( والزكاة وضربية الدخلمجموع الخسارة للف

 - (7,310,035) 7,310,035     العجز المنسوب إلى عمليات المساهمين
 (7,086,274) (7,086,274) -     مجموع الخسارة للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل

 - - -     مصروف الزكاة
 - - -     مصروف ضربية الدخل

 إجمالي الخسارة للفترة ما قبل نسبة الفائض والزكاة وضربية 
 (7,086,274) (7,086,274) -     الدخل  
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 حسب فئات العميل كالتالي:  2018  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعةمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة ي

 

 

 

 
 

 حسب فئات العميل كالتالي  2018  سبتمبر 30يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  2018سبتمبر  30الفترة المنتهية في  
   المجموع الحماية و اإلدخار اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 
        

   23,235,342 - 13,990,076 6,846,264 2,399,002 الشركات الكتيرة
   10,447,033 - 5,515,995 4,139,791 791,247 الشركات المتوساة
   836,613 - 279,312 520,004 37,297 المشاخيع الصغيرة

   2,047,320 - 950,131 978,001 119,188 الصغيرة جداالمشاخيع 
   142,329,304 - 17,346,962 58,453,165 66,529,177 التدزئة

 69,875,911 70,937,225 38,082,476 - 178,895,612   

  2018سبتمبر  30الفترة المنتهية في  
   المجموع اإلدخارالحماية و  اإلصاباتالممتلكات و  المركبات الصحي 
        

   4,518,783 - 2,280,576 2,174,705 63,502 الشركات الكتيرة
   1,398,740 - 795,932 522,738 80,070 الشركات المتوساة
   168,472 - 166,530 2,477 (535) المشاخيع الصغيرة

   383,912 - 74,067 316,808 (6,963) الصغيرة جداالمشاخيع 
   42,023,498 - 5,496,515 17,749,251 18,777,732 التدزئة

 18,913,806 20,765,979 8,813,620 - 48,493,405   
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 ذات العالقة  اتمعامالت وأرصدة مع الجه     -12

ملكو  ا بشكل أساسي ي موظري اإلداخة في الشركة والشركات التي كتاخ المساهميا والمديريا وكتاخ  ما كات العةقة الد ات تتكود
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروا      هذه األاراف    ما  علي ابتي ير كتيروخة مشتركة أوصمسيار علي ا متاشرة أو ب وأي شركات أخرن  

    ومدلس اإلداخة هذه المعامةت ما قتل إداخة الشركة 
  

 

 ة خةل الرترة: موظري اإلداخ كتاخ فيما يلي تعويضات

 

 بالصافي - جهات ذات عالقة –تأمين مدينة أقساط أ( 

 

 الحركة في ميصص كمم مشكوك في تحصيل ا هي كما يلي:

 

 

 بالصافي - ذات عالقة اتجهمن وإلى  مطلوبب( 
 

شنركة اليليل للتيميا وإعادة ما   مليود لاير سنعودي  22.29بمتلغح   خصنيد مسنت   صنافي  كاد لدن الشنركة 2018ديسنمتر  31كما في 

األخذ النزاع و  حل  عند 2015قيد النزاع حتى يو يو   تكا  حيث % ما أسنن م الشننركةو  23.5 وهي شننركة مسنناهمة تمتلاو المشنناخيع

مليود لاير  14.76إلى  سننتح المالمالوب ما قتل م سننسننة النقد العربي السننعودي و تم تيريض صننافي الرصننيد    بالتعديةت حسننب

 كما في كلا التاخي   مليود لاير سعودي( 16.67 خصيد دائا مليود لاير سعودي و 31.43بمتلغ  خصيد مدياسعودي )
 

 كمحصنل شنركة اليليل للتيميا وإعادة المشناخيعالرصنيد المديا ما   تحصنيلو تم  2019 يو يو 30المنت ية في    الثة ة اشن رخةل  ما 

مليود لاير سنعودي و مما قلل ما  14.76بمتلغ  شنركة اليليل للتيميا وإعادة المشناخيعأسن م الشنركة المملوكة ما قتل  اتاسنتتعادما 

 ( 14 إيضاح خقم%( )ا ظر أيًضا 16.50إلى  %23.24% )ما 6.8في الشركة بنستة  شركة اليليل للتيميا وإعادة المشاخيعحصة 
 

 
 

 فيالرصيد مدين / )دائن( كما  العمليات للفترة  المنتهية تطبيعة المعامال

 

   سبتمبر 30

2019 

 )غير مراجعة(

 

  سبتمبر 30

2018 

 مراجعة(غير )

سبتمبر     30

2019 

 )غير مراجعة(

 

 ديسمبر 31

 2018 

 )مراجعة(

       المساهمين الرئيسيين

 -  - 8,870,496   13,317,817  المكتتتةأقساا التيميا 

 -  - (4,523,850)  (5,216,362)  الماالتات المدفوعة

 3,202,857  4,276,734 -  - ستح  ما ج ات كات عةقةقسط م

       

       أخرى

 -  - (41,025)  (903,256)  مصروف اإليداخ

 -  - (306,587)  (114,342)  خدمات

 أعضاس مدلس اإلداخة وخسومت مكافي

 (1,391,186) اةجتماعات  
 

(3,157,405) - 

 

- 

 

 2019  سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

 مراجعة(غير )

 (6,098,774)  (3,828,376) خواتب  ومنافع

 (264,349)  (221,920) مكافيت   اية اليدمة

 (4,050,296)  (6,363,123) 

 

 2019  سبتمبر 30

 راجعة()غير م

 2018 ديسمبر 30 

 )مراجعة(

 3,202,857   4,276,734  أقساا تيميا مدينة ما ج ات كات عةقة

  (480,047)  (477,083) تحصيل ا اقصاً: ميصص الديود المشكوك في 

 3,799,651  2,722,810 

 

 2019سبتمبر   30

 )غير مراجعة(

 2018سبتمبر  30 

 )مراجعة(

 725,163  480,047 السنة /في بداية الرترة

 (245,116)  (2,964) السنةو بالصافي /عكس الرترة

    

 480,047  477,083 السنة /  اية الرترةفي 
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 الزكاة وضريبة الدخل    -13
 

 العرض إعادة  .أ
 

أي تي ير على قائمة الدخل األولية   (3.3 إيضاح خقملتغير في المعاملة المحاستية للزكاة وضريتة الدخل )كما هو موضح في للم يكا 

  إد األ ر على قائمة الدخل األولية الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  2019ستتمتر    30الموجزة لرترة الثة ة أش ر المنت ية في  

 كالتالي:  2018ستتمتر  30لرترة التسعة أش ر المنت ية في الموجزة ألولية ا
 

كما في فترة  تم تعديلهكما 

 30أشهر المنتهية في  التسعة

2018سبتمبر  لتعديلتأثير ا   

لفترة التعديل قبل 

أشهر المنتهية التسعة  

2018سبتمبر  30  القوائم المالية المتأثرة الحساب 

     

(14,447,790) (2,358,636) (12,089,154) 

 إجمالي الدخل للرترة 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة   المنسوبة إلى المساهميا

     

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة ميصص الزكاة (2,287,877) 2,287,877 -

     

لتغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزةقائمة ا ميصص ضربية الدخل (70,759) 70,759 -  

     

 قائمة الدخل األولية الموجزة مصروف الزكاة - (2,287,877) (2,287,877)

     

 قائمة الدخل األولية الموجزة مصروف ضربية الدخل  - (70,759) (70,759)

     

(0.96) (0.15) (0.81) 

 خساخة الس م األساسية 

لدخل األولية الموجزةقائمة ا   والميرضة  
 

 حالة التقييمات  . ب
 

  2018للسنوات حتى  ال يعة العامة للزكاة والدخل )كال يعةك(حصلت الشركة على ش ادات الزكاة وضريتة الدخل ما 
 

 اتع تقييمخفبعد   لم يتم 2017للسنوات حتى ال يعة العامة للزكاة والدخل الشركة تقييمات الزكاة وضريتة الدخل الن ائية ما  إستلمت

  قد تيتلم التزامات الزكاة وضريتة الدخل التي تم حساب ا ما قتل ال يعة العامة للزكاة والدخلما قتل    2018الزكاة وضريتة الدخل لعام  

ال يعة قتل بعد ما  خفع اللسنة التي لم يتم ال يعة العامة للزكاة والدخل كاة والتزامات ضريتة الدخل كما تم تقييم ا ما قتل الشركة عا الز

   العامة للزكاة والدخل
 

 رأس المال    -14
 

مليود   150:  2018ديسمتر    31)  2019  ستتمتر  30مليود لاير سعودي في    150والمدفوع    والمصدخ  بلغ خأس مال الشركة المصرح به 

   خياةت للس م الواحد 10مليود س م( بقيمة  15: 2018ديسمتر  31مليود س م ) 15لاير سعودي( يتكود ما 
 

ً  )ا ظر لشركة على النحو التاليباحصة المساهميا     وضريتة الدخلللزكاة ييضع المساهميا في الشركة   (12إيضاح خقم  أيضا
 

 )غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30 

 المدفوع  والمصدر به المصرح  

 لاير سعودي  عدد األسهم  

 شركة اتحاد اليليل للتيميا وإداخة

 24,750,000  24,750,000 2,475,000 المشاخيع القابضة   

 125,250,000  125,250,000 12,525,000 اةخرن

 15,000,000 150,000,000  150,000,000 

 
 )مراجعة( 2018 ديسمبر  31 

 المدفوع  والمصدر به المصرح 

 لاير سعودي  عدد األسهم  

 شركة اتحاد اليليل للتيميا وإداخة

المشاخيع القابضة     3,486,000 34,860,000  34,860,000 

 115,140,000  115,140,000 11,514,000 اةخرن

 15,000,000 150,000,000  150,000,000 
 



 

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 كلا( )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير
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 االحتياطي القانوني      -  15
 

لى الشنركة ( )ز( ما الةئحة التنريذية للتيميا الصنادخة عا م سنسنة النقد العربي السنعودي و يتعيا ع2) 70وفقًا للوائح الشنركة والمادة  

ما أخباح ا السننننوية و بعد تعديل اليسنننائر المتراكمة و إلى احتيااي قا و ي حتى يصنننل هذا اةحتيااي إلى % 20تحويل ما ة يقل عا 

 % ما خأس مال الشركة المدفوع  هذا اةحتيااي غير قابل للتوزيع على المساهميا حتى تصرية الشركة 100

 

 

 إدارة  رأس المال       -16
 

 مساهميا للقيمة الوزيادة  أهداف أعمال اما أجل دعم  سليمةتعييا األهداف ما قتل الشركة للحراظ على  سب خأس مال  يتم
 

بشننكل   على أسنناس  المصننرح ب ا والمالوبةما خةل تقييم أوجه القصننوخ بيا مسننتويات خأس المال  مال اتدير الشننركة متالتات خأس  

أ شناة الشنركة    مياار ات خأس المال الحالية في ضنوس التغيرات في ظروف السنوق وخصنائصمنتظم  يتم إجراس تعديةت على مسنتوي 

 األخباح المدفوعة للمساهميا أو إصداخ األس م توزيعات متلغ  تعديلشركة يدوز لل ما أجل الحراظ على هيكل خأس المال أو تعديله و
 

 أس المال المرروضة ما الياخه خةل الرترة المالية المذكوخة متالتات خلبالكامل أد الشركة قد استدابت  مدلس اإلداخة ويرن
 

  الةزمة للوفاس ب ذا المالب التصحيحية  تتيذ اإلداخة اإلجراسات للمالوبهامش مةسة الشركة أقل ما الحد األد ى 

 

 والمخفض السهم األساسي  )خسارة( ربحية      -17
 

المرجح لعدد األسنن م الدخل للرترة على المتوسننط  )اليسنناخة(  بقسننمة صننافي     ضاألسنناسنني والمير  خبحية )خسنناخة( السنن ميتم حسنناب  

 خةل الرترة  المصدخة



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 معلومات إضافية   -18
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
)غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30  )مراجعة( 2018ديسمبر  31    

 

 

 عمليات التأمين

 

عمليات 

 المساهمين

 

عالمجمو  

 
 

التأمينعمليات   

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات  
 22,124,952 1,524,150 20,600,802  74,450,303 15,848,539 58,601,764  قد وما في حكمه

  167,709,399 111,590,259 56,119,140  117,406,860 2,960,247 114,446,613 األجل  قصيرةودائع 
  -ينة مد وإعادة تيميا أقساا تيميا

 163,049,152 - 163,049,152 بالصافي  
 

112,591,219 - 112,591,219 
 ج ات كات  -مدينة  أقساا تيميا

 3,799,651 - 3,799,651 بالصافي -عةقة   
 

2,722,810 - 2,722,810 
 التيميا ما األقساا  حصة معيدي

 51,223,490 - 51,223,490 غير المكتستة  
 

62,538,679 - 62,538,679 
  حصة معيدي التيميا ما

 29,864,357  - 29,864,357 الماالتات تحت التسوية   
 

64,694,406 - 64,694,406 
  حصة معيدي التيميا ما

 الماالتات المتكتدة ولكا لم يتم   
 38,068,000 - 38,068,000 اإلبةغ عن ا  

 
33,170,401 - 33,170,401 

 10,716,313 - 10,716,313  15,217,487 - 15,217,487 و ائ  م جلة تكاليم اكتتاب

 64,829,810 38,957,109 25,872,701  137,799,600 107,064,695 30,734,905 إستثماخات 
   - مالوب ما ج ات كات عةقة

 - - - بالصافي   
 

14,762,146 - 14,762,146 
 فائض خساخه اقساا التيميا 

 1,021,544 - 1,021,544 الم جلة    
 

- - - 
 ً   مصاخيم مدفوعة مقدما

 17,377,170 65,500 17,311,670 أخرن   وموجودات    
 

13,383,127 22,452 13,405,579 
 35,511,875 - 35,511,875  20,153,220 - 20,153,220 األجل  ودائع اويلة

 5,848,569 - 5,848,569  5,821,058 - 5,821,058 ممتلكات ومعدات

 - - -  4,161,908 - 4,161,908 اإلستيدامموجودات بموجب ح  

 2,856,373 - 2,856,373  2,381,706 - 2,381,706 ملموسة  موجودات غير
 22,500,000 22,500,000 -  22,500,000 22,500,000 - وديعة  ظامية 
  علىمستحقة   إيراد عموةت

 3,285,468 3,285,468 - النظامية   الوديعة  
 

- 2,973,177 2,973,177 
  /  التيميا  مستح  ما عمليات 

 318,619 - 318,619 المساهميا  
 

- 1,655,657 1,655,657 

 640,611,365 179,222,804 461,388,561  707,899,593 151,724,449 556,175,144 مجموع الموجودات
 (1,655,657) (1,655,657) -  (318,619) - (318,619) البينية ناقصاً: إلغاء العمليات

        
 638,955,708 177,567,147 461,388,561  707,580,974 151,724,449 555,856,525 مجموع الموجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ( ةمعلومات إضافية )تتم  -18
 

 )تتمة(  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
)غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30   )مراجعة( 2018ديسمبر  31  

التأمين عمليات   عمليات المساهمين 

 

 المجموع
 

 

التأمينعمليات   

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        المطلوبات
 34,399,457 - 34,399,457  72,363,197 - 72,363,197 كمم دائنة

 مسنننننتنحنقننات ومنانلنوبننات  
 12,415,462 98,982 12,316,480  14,752,186 40,000 14,712,186 أخرن  

 18,517,229 - 18,517,229  7,704,924 - 7,704,924 ميا دائنةأخصدة إعادة تي
 183,424,944 - 183,424,944  229,077,160 - 229,077,160 أقساا تيميا غير مكتستة

 عنمنولننة إعننادة تننيمنينا غنينر 
 11,018,811 - 11,018,811  10,982,315 - 10,982,315 مكتستة  

 91,354,449 - 91,354,449  76,037,124 - 76,037,124 الماالتات تحت التسوية
 النمناننالنتننات النمنتنكنتنندة ولنكنا 

 67,973,358 - 67,973,358  87,412,000 - 87,412,000 يتم اإلبةغ عن ا لم  
 احنتنيننااننات قسنننننط تننيمنينا  

 13,604,344 - 13,604,344  24,390,000 - 24,390,000 إضافي  
 4,260,540 - 4,260,540  5,072,000 - 5,072,000 احتياايات فنية أخرن
 - - -  4,562,483 - 4,562,483 مالوبات عقود اإليداخ
 14,163,325 - 14,163,325  13,085,187 - 13,085,187 مكافآت   اية اليدمة  

 6,051,243 6,051,243 -  6,053,710 6,053,710 - الزكاة وضريتة الدخلو
 مستحقات على توزيع

 11,351,404 - 11,351,404  11,343,577 - 11,343,577 الرائض  
 مسننننتحقننة  إيرادات عموةت

   النندفننع إلننى منن سننننسننننننة   
 2,973,177 2,973,177 -  3,285,468 3,285,468 - السعودي النقد العربي  

 مستح  إلى عمليات
 1,655,657 - 1,655,657  318,619 318,619 - التاميا / مساهميا  

 473,163,400 9,123,402 464,039,998  566,439,950 9,697,797 556,742,153 مجموع المطلوبات  
 ناقصاً: إلغاء العمليات

 (1,655,657) - )1,655,657(  (318,619) (318,619) - البينية  

 471,507,743 9,123,402 462,384,341  566,121,331 9,379,178 556,742,153 مجموع المطلوبات  
        حقوق المساهمين

 150,000,000 150,000,000 -  150,000,000 150,000,000 - خأس المال
 4,885,691 4,885,691 -  4,885,691 4,885,691 - إحتيااي  ظامي

 )خسائر متراكمة( أخباح
 15,178,256 15,178,256 -  (13,235,879) (13,235,879) - متقاة    

 احتيااي إعادة قياس
 (1,032,537) - (1,032,537)  (1,032,537) - (1,032,537) مكافآت   اية اليدمة   

 احتيااي القيمة العادلة
 (1,583,445) 35,455 (1,618,900)  842,368 376,840 465,528 لإلستثماخات     

 
 167,447,965 170,099,402 (2,651,437)  141,459,643 142,026,652 (567,009) المساهمين مجموع حقوق

 
     مـــجـــمـــوع الـــمـــطـــلـــوبـــات

 638,955,708 179,222,804  459,732,904  707,580,974 151,405,830 556,175,144 المساهمينوحقوق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ( تتمةمعلومات إضافية )  -18
 

 ، سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة         
)غير مراجعة(  2018 سبتمبر 30     

اجعة()غير مر  2019سبتمبر  30  (2إيضاح رقم  – معدلة)    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع
 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        االيرادات

  178,895,612  -  178,895,612   390,240,822 - 390,240,822 إجمالي أقساا التيميا المكتتتة

        أقساا إعادة تيميا مسندة:

 (4,762,278)  - (4,762,278)   (8,820,108) - (8,820,108) أجنتي  -   

 (65,782,906)  - (65,782,906)   (90,122,423) - (90,122,423) محلي  -   

        فائض خساخة المصاخيم:

 - - -  (9,073,273) - (9,073,273) أجنتي  -   

 (3,275,989)  - (3,275,989)   (319,909) - (319,909) محلي  -   

  105,074,439  -  105,074,439   281,905,109 - 281,905,109 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 التغيرات في أقساا التيميا  

 27,875,644 - 27,875,644  (45,652,216) - (45,652,216) غير المكتستة  

 التغيرات في حصة معيدي 

 التيميا ما أقساا التيميا     

 (9,085,865) - (9,085,865)  (11,315,189) - (11,315,189) غير المكتستة   

 123,864,218  123,864,218  224,937,704 - 224,937,704 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  13,694,641  -  13,694,641   20,109,384 - 20,109,384 عموةت اعادة تيميا

  799,058  -  799,058   141,635 - 141,635 إيرادات خسوم ما التيميا

        

  138,357,917 -  138,357,917  245,188,723 - 245,188,723 اإليراداتمجموع 

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

  (265,772,378) - (265,772,378) إجمالي الماالتات المدفوعة  

  

(133,525,237) - 

  

(133,525,237) 

 دي التيميا ما حصة معي

  51,327,217  -  51,327,217   114,008,437 - 114,008,437 الماالتات المدفوعة   

 المصاخيم المتكتدة المتعلقه

 (2,754,555)  - (2,754,555)   (2,688,135) - (2,688,135) بالماالتات   

بــات واـلـمزايــا   ــاـفي اـلـمطــاـل  صــــ

 (84,952,575)  - (84,952,575)   (154,452,076) - (154,452,076) األخرى المدفوعة  

 النتنغنينرات فني النمناننالنتننات تنحننت  

 (16,695,558) - (16,695,558)  15,317,325 - 15,317,325 التسوية    

 التغيرات في حصة معيدي 

 التيميا ما الماالتات تحت    

 15,379,195 - 15,379,195  (34,830,049) - (34,830,049) التسوية  

المتكتنندة  ي الماننالتننات التغيرات ف

 5,713,166 - 5,713,166  (19,438,642) - (19,438,642) ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا

 التغيرات في حصة معيدي 

 التيميا ما الماالتات التيميا    

 ما الماالتات المتكتدة ولكا  

 (15,658)    - (15,658)     4,897,599 - 4,897,599 لم يتم اإلبةغ عن ا  

ــا بــات واـلـمزايــا  صــــ  ـفي اـلـمطــاـل

  (80,571,430)   - (80,571,430)  (188,505,843) - (188,505,843) األخرى المتكبدة  

        

        

        

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ( تتمةمعلومات إضافية )   - 18
 

 )تتمة(  ،سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة         
  

)غير مراجعة(  2019بتمبر س  30  

)غير مراجعة(  2018سبتمبر  30   

(2إيضاح رقم  –معدلة )    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 (13,364,242) - (13,364,242)   (19,823,076) - (19,823,076) تكاليم و ائ  التيميا

 حتيااات قسنننطالتغيرات في ا

 2,668,169 - 2,668,169  (10,785,656) - (10,785,656) تيميا اضافي

التغيرات في احتيااات فنية 

 344,802 -  344,802  (811,460) - (811,460) اخرن

 (1,667,111) - (1,667,111)   (1,298,424) - (1,298,424) مصاخيم اكتتاب اخرن

 مجموع تكاليف ومصاريف 

، بالصافي اإلكتتاب    (221,224,459) - (221,224,459)   (92,589,812)  - (92,589,812)  

  45,768,105 -             45,768,105  23,964,264 - 23,964,264 صافي دخل اإلكتتاب 

)مصاريف( / إيرادات تشغيلية 

        أخرى

 ميصص الديود المشكوك 

  )5,954,882( -  )5,954,882(  (3,743,102) - (3,743,102) في تحصيل ا  

 (59,785,232)  (2,320,489) (57,464,743)   (60,534,973) (3,233,745) (57,301,228) مصاخيم اداخية وعمومية

إيرادات اإلسثتماخ و 

 5,133,545 1,854,711 3,278,834  9,479,015 3,368,588 6,110,427 العموةت

 اةخباح المحققة ما

 272,659 272,659 -  - - - تاحة للتيعةستثماخات الم

  2,476,651  -  2,476,651   4,109,179 - 4,109,179 ايرادات اخرن

 مجموع مصاريف التشغيل 

 )57,857,259(  )193,119(  )57,664,140(  (50,689,881) 134,843 (50,824,724) األخرى، بالصافي  

 ( الدخلالخسارة)مجموع 

للفترة ما قبل نسبة 

وضربية  الزكاةو لفائضا

 )12,089,154(  )193,119( )11,896,035(  (26,725,617) 134,843 (26,860,460) الدخل

 )2,287,877( )2,287,877( -  (1,661,621) (1,661,621) - مصروف الزكاة

 )70,759( )70,759( -   (26,897) (26,897) - مصروف ضربية الدخل

 )14,447,790( )2,551,755( )11,896,035(  (28,414,135) (1,553,675) (26,860,460) مجموع الخسارة للفترة

 العجز المحول إلى عمليات

 - )11,896,035( 11,896,035  - (26,860,460) 26,860,460 المساهمين  

 مجموع الخسارة للفترة 

 ),79014,447( )14,447,790( -     (28,414,135) (28,414,135) - بعد تحويل العجز  

 المتوسط المرجح لعدد 

   15,000,000    15,000,000  - األسهم المصدرة  

 خسارة السهم )معبر عنها 

 بالريال السعودي للسهم   

        الواحد(  

 اليساخة األساسية للس م 

  )0.96(     (1.89)  الواحد   

 اليساخة الميرضة للس م 

  )0.96(     (1.89)  الواحد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ( تتمةمعلومات إضافية )  -18
 

 ، سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة        

 
 

)غير مراجعة(  2019سبتمبر  30  
)غير مراجعة(  2018سبتمبر  30   

(2إيضاح رقم  –معدلة )    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 مدموع اليسنننننناخة للرترة بعنند  

 )14,447,790( )14,447,790( -     (28,414,135) (28,414,135) - تحويل العدز   

دـخل /  ل  اـل ــاـم ــارة( الشـــ  )الخســـ

        اآلخر:  

 البنود التي سيتم تصنيفها إلى  

 قائمة الدخل األولية الموجزة    

        في الفترات الالحقة  

 صافي التغير في القيمة العادلة  

  )1,601,683(  )57,421(  )1,544,262(  2,425,813 341,385 2,084,428 لإلستثماخات المتاحة للتيع  

الـشاملة   (الخـسارةالربح )إجمالي 

   )16,049,473( )14,505,211(  )1,544,262(  (25,988,322) (28,072,750) 2,084,428 للفترة

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ، سبتمبر  30 قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
  

)غير مراجعة(  2019سبتمبر  30  

)غير مراجعة(  2018سبتمبر  30   

(2إيضاح رقم  –معدلة )    

 عمليات التأمين 

عمليات 

اهمينالمس   

 

 المجموع
 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        االيرادات

  48,493,405  -  48,493,405   116,393,532 - 116,393,532 إجمالي أقساا التيميا المكتتتة

        أقساا إعادة تيميا مسندة:

 (16,451,998)  - (16,451,998)   (17,437,588) - (17,437,588) أجنتي  -   

 (1,309,911)  - (1,309,911)   (1,688,409) - (1,688,409) محلي  -   

        فائض خساخة المصاخيم:

 - - -  (7,243,456) - (7,243,456) أجنتي  -   

 (1,216,943)  - (1,216,943)   (106,636) - (106,636) محلي  -   

 صافي أقساط التأمين  

  29,514,553  -  29,514,553   89,917,443 - 89,917,443 المكتتبة  

 النتنغنينرات فني أقسنننننناا النتننيمنينا  

 14,603,493 - 14,603,493  14,682,989 - 14,682,989 غير المكتستة    

  النتنغنينرات فني حصننننننة منعنينندي 

 النتننيمنينا منا أقسنننننناا النتننيمنينا    

 (6,646,989) - (6,646,989)  (18,556,280) - (18,556,280) غير المكتستة  

 37,471,057 -  37,471,057   86,044,152 - 86,044,152 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,272,923  -  4,272,923   7,297,846 - 7,297,846 عموةت اعادة تيميا

  25,751  -  25,751   37,105 - 37,105 إيرادات خسوم ما التيميا

        

  41,769,731  -  41,769,731   93,379,103 - 93,379,103 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (39,586,994)  - (39,586,994)   (110,433,654) - (110,433,654) إجمالي الماالتات المدفوعة  

  حصننننننة منعنينندي النتننيمنينا منا 

  14,437,916  -  14,437,916   52,887,379 - 52,887,379 الماالتات المدفوعة  

 المصاخيم المتكتدة المتعلقه

 (973,628)  - (973,628)  (907,846) - (907,846) بالماالتات   

 صافي المطالبات والمزايا

 (26,122,706) - (26,122,706)   (58,454,121) - (58,454,121) األخرى المدفوعة   

 النتنغنينرات فني النمناننالنتننات تنحننت  

 6,669,302 - 6,669,302  15,154,980 - 15,154,980 التسوية    

 التغيرات في حصة معيدي 

 التيميا ما الماالتات تحت     

 (6,331,684) - (6,331,684)  (16,592,713) - (16,592,713) التسوية   

 لمتكتنندة  ا التغيرات في الماننالتننات

 2,481,711 - 2,481,711  (7,245,000) - (7,245,000) ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا   

  النتنغنينرات فني حصننننننة منعنينندي 

 التيميا ما الماالتات    

 المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ   

 (185,686) - (185,686)  3,138,000 - 3,138,000 عن ا   

زايــا   ـم بــات واـل ـمطــاـل ــاـفي اـل  صــــ

 (23,489,063) - (23,489,063)  (63,998,854) - (63,998,854) األخرى المتكبدة  

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 )تتمة(  سبتمبر،  30 قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
 

)غير مراجعة(  2019سبتمبر  30  
)غير مراجعة(  2018سبتمبر  30   

(2إيضاح رقم  –معدلة )    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع

  (3,884,566) - (3,884,566)   (7,748,349) - (7,748,349) تكاليم و ائ  التيميا

 قسنننطالتغيرات في احتيااات 

  919,558 - 919,558  4,017,000 - 4,017,000 تيميا اضافي

 احتيااات فنية   في التغيرات

 (71,035) - (71,035)  (277,000) - (277,000) اخرن  

 (544,076) - (544,076)   (432,808) - (432,808) مصاخيم اكتتاب اخرن

 مجموع تـكاليف ومصـــــاريف

 (27,069,182) - (27,069,182)  (68,440,011) - (68,440,011) ، بالصافياإلكتتاب  

 14,700,549   -  14,700,549  24,939,092 - 24,939,092  دخل اإلكتتابصافي 

ــرادات   )مصـــــــاريـــف( / إيـ

        تشغيلية األخرى 

 مشكوكالميصص الديود 

 (4,129,113)  -  )4,129,113(  (872,565) - (872,565) في تحصيل ا  

 (20,316,462) (564,296)  (19,752,166)   (19,867,032) (691,820) (19,175,212) عموميةومصاخيم اداخية 

 إيننرادات اإلسننننننثننتننمنناخ و 

  866,585  -   866,585   3,828,980 1,235,880 2,593,100 وةت العم  

 اةخباح المحققة ما 

 اةستثماخات المتاحة    

  1,076,669   788,057   288,612   - - - للتيع       

  715,498   -   8715,49   120,230 - 120,230 ايرادات اخرن

ــاريف ــغيل  ال مجموع مصـ    تشـ

 (21,786,823)  223,761  )422,010,58(  (16,790,387) 544,060 (17,334,447) ، بالصافياألخرى   

ــارةالربح )مجموع     (الخســــ

رة   ـت ـف ـل بــل نســـــبــة   ـل  مــا ـق

 الزـكاة وضــــربـية و الـفائض  

   )7,086,274(   223,761  )7,310,035(   8,148,705 544,060 7,604,645 الدخل  

 - - -  - - - مصروف الزكاة

 مصروف ضربية

 - - -  - - - الدخل   

 الدخل )الخسارة( إجمالي

   )7,086,274(   223,761  )7,310,035(   8,148,705 544,060 7,604,645 للفترة   

جـزفــاـئض )الـ  ـع حـول   (اـل ـم  اـل

 - )7,310,035( 7,310,035  - 7,604,645 (7,604,645) عمليات المساهمين إلى  

دخـل مجموع ــارة) اـل    (الخســـ

   الفــائض تحويـل للفترة بعــد  

 )7,086,274( )7,086,274( -  8,148,705 8,148,705 - (العجز)  

 المتوسط المرجح لعدد

  15,000,000    15,000,000  األسهم المصدرة  

         لكل سهم (خسارةربح )

  )0.47(     0.54  اةساسي  

  )0.47(     0.54  الميرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 )تتمة(   ،سبتمبر  30قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        

 

 

 

)غير مراجعة(  2019سبتمبر  30  
 

)غير مراجعة(  2018 سبتمبر 30  

(2إيضاح  –معدلة )  

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 

 المجموع
 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

موعالمج  

 مننندنننمنننوع  الننندخنننل    

 )اليسنننننناخة( للرترة بعنند     

 )7,086,274( )7,086,274( -  8,148,705 8,148,705 -  تحويل الرائض )العدز(  

 )الـــخســــــارة(  الـــدخـــل / 

        :ى اآلخر ةالشامل  

ــم  ــت ــي ــي ســــ ــت ــود ال ــن ــب  ال

     تصـــــنـيـفهــا إـلى قــاـئمــة  

 الــدخــل األوليــة الموجزة    

        في الفترات الالحقة  

 صنننننافي التغير في القيمننة 

  العننادلننة  لإلسننننتثمنناخات    

  )530,254( 16,132  )546,386(  952,239 (170,145) 1,122,384 المتاحة للتيع  

ــدخــــل   ــي الــ ــالــ ــمــ  إجــ

 )الخســــارة(  الشــــاملة  /   

 )7,070,142(  )546,386(  9,100,944 7,978,560 1,122,384 للفترة  

  

 )7,616,528( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 ، سبتمبر  30 أشهر المنتهية في التسعةقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة  
   

)غير مراجعة(  9201سبتمبر  30  

مراجعة()غير   2018سبتمبر  30   

(2إيضاح  –معدلة )     

 

 عمليات 

التأمين   

عمليات 

 المساهمين
جموعالم   

 عمليات

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

ــة ــة من األنشــــط ــدي ــات النق ــدفق    الت

 التشغيلية  

 
       

  إجمالي اليسنناخة للرترة ما قتل الرائض

 لزكاة وضربية الدخلا و

 

- (26,725,617) (26,725,617)  - (12,089,154) (12,089,154) 

         تعديةت على التنود غير النقدية:

 981,904 - 981,904  1,524,806 - 1,524,806  ست ةك الممتلكات والمعداتا

 1,210,464 - 1,210,464  1,000,435 - 1,000,435  ااراس الموجودات غير الملموسة

 - - -  138,811 - 138,811  على عقود اإليداخ تكاليم التمويل

  منيصننننص النندينود النمشننننكنوك فني 

 تحصيل ا  

 

3,743,102 - 3,743,102  5,954,882 - 5,954,882 

 (2,127,370) (2,127,370) -  (3,368,588) (3,368,588) -  ايراد عموةت

 1,242,512 - 1,242,512  2,384,004 - 2,384,004  ميصص مكافآت   اية اليدمة

 النيسنننننناخة منا بنينع النمنمنتنلنكننات  

 والمعدات  

 

18,663 - 18,663  - - - 

         

ات  التغيرات في الم وجودات والمطلوـب

 التشغيلية:

 

       

 (14,628,626) - (14,628,626)  (54,201,035) - (54,201,035)  أقساا تيميا وإعادة تيميا مدينة

   ج نات كات –منديننة أقسننننناا تنيميا 

 عةقة  

 

(1,076,841) - (1,076,841)  (2,533,585) - )2,533,585( 

 حصننننة معيندي التنيميا ما األقسنننناا  

 المكتستة غير  

 

11,315,189 - 11,315,189  9,085,863 - 9,085,863 

   حصننننة معيندي التنيميا ما المانالتنات

 تحت التسوية  

 

34,830,049 - 34,830,049  (15,710,888) - (15,710,888) 

 حصة معيدي التيميا ما الماالتات

 المتكتدة ولكا لم يتم اإلبةغ عن ا   

 

(4,897,599) - (4,897,599)  15,658 - 15,658 

 2,809,455 - 2,809,455  (4,501,174) - (4,501,174)  تكاليم اكتتاب و ائ  تيميا م جلة 

   فننائض خسنننننناخه اقسنننننناا التننيمي

 الم جلة  

 

(1,021,544) - (1,021,544)  (1,091,997) - (1,091,997) 

  مصننناخيم مدفوعة مقدما وموجودات

 أخرن

 

(4,112,918) (43,048) (4,155,966)  )201,915( (16,193) (218,108) 

 23,581,369 - 23,581,369  37,963,740 - 37,963,740  كمم دائنة

 (3,753,715) (2,900,458) )853,257(  2,336,724 (58,982) 2,395,706  مستحقات ومالوبات اخرن

 (6,604,900) - (6,604,900)  (10,812,305) - (10,812,305)  أخصدة إعادة تيميا دائنة

 (27,875,642) - (27,875,642)  45,652,216 - 45,652,216  أقساا تيميا غير مكتستة

 (1,128,574) - (1,128,574)  (36,496) - (36,496)  مكتستةعمولة اعادة تيميا غير 

 17,027,250 - 17,027,250  (15,317,325) - (15,317,325)  الماالتات تحت التسوية

  تدة ولكا لم يتم اإلبةغالمانالتنات المتك

 عن ا

 

19,438,642 - 19,438,642  (5,713,166) - (5,713,166) 

 (2,668,169) - (2,668,169)  10,785,656 - 10,785,656  اضافياحتيااات قسط تيميا 

 (344,802) - (344,802)  811,460 - 811,460  احتيااات فنية اخرن

 )988,957( - )988,957(  (3,462,142) - (3,462,142)  مكافآت   اية اليدمة المدفوعة

 (2,259,927) (2,259,927) -  (1,686,051) (1,686,051) -  الزكاة وضريتة الدخل المدفوعة  

 )1,207( - )1,207(  (7,827) - (7,827)  الرائض المدفوع لحملة و ائ  التيميا

ــافي النقد ــتخدم   الناتج من صــ )المســ

 ليةاألنشطة التشغي في( /

 

72,555,273 (31,882,286) 40,672,987  )18,436,328( (19,393,102) )37,829,430( 

 

 
 

 



 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترتي الثالثة و

 )جميع المتالغ بالرينال السعودي ما لم يذكر غير كلا(
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 أشهر المنتهية في )تتمة(  التسعةقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة   

 
)غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30   )غير مراجعة( 2018 ستتمتر 30    

 

 

مليات التأمينع  

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التيميا  المجموع

عمليات 

 المساهميا
 المدموع

ــطــة ن األنشـــ قــديــة ـم ـن قــات اـل تــدـف  اـل

 االستثمارية   

 

       

 (74,368,197)  (54,316,061) (20,052,136)  50,302,539 108,630,012 (58,327,473)  التغيرات في الودائع قصيرة األجل  

 (301,436)   -    (301,436)   15,358,655 - 15,358,655  الودائع اويلة األجل   التغيرات في

 (94,309,850) )78,275,800( (16,034,050)  (700,000) (700,000) -  شراس اةستثماخات المتاحة للتيع

 شراس اةستثماخات المحترظ ب ا

 حتى اةستحقاق   

 

(5,000,000) (78,921,377) (83,921,377)  - )12,932,500( (12,932,500) 

 عوائد ما بيع استثماخات متاحة

 للتيع   

 

- - -  5,173,948 91,915,072 97,089,020 

 عوائد ما بيع استثماخات محترظ

 ب ا حتى اةستحقاق   

 

2,222,224 11,855,176 14,077,400  - 2,062,685 2,062,685 

  2,127,370   2,127,370  -  3,368,588 3,368,588 -  ما عموةت مستلمةإيرادات 

  )3,219,397( -  )3,219,397(  (995,837) - (995,837)  ممتلكات ومعدات شراس

  10,500,000   10,500,000  -  - - -  إيداع في الوديعة النظامية  

 - - -  14,762,146 - 14,762,146  كات عةقة اتمالوب ما ج 

  الناتج من المســتخدم في() صــافي النقد

 ألنشطة االستثماريةا

 

(31,980,285) 44,232,399 12,252,114  (34,433,071) (38,919,234) (73,352,305) 

 التدفقات النقدية من األنشطة

 التمويلية   

 

       

 مستح  ما / إلى عمليات

 المساهميا   

 

(1,974,276) 1,974,276 -  2,741,412  )2,741,412( - 

 يسية لمدفوعاتالعناصر الرئ

 اإليداخ   

 

(599,750) - (599,750)  - - - 

د  دم في)صـــــافي النـق اتجالمســــتـخ  ( الـن

 األنشطة التمويليةمن   

 

(2,574,026) 1,974,276 (599,750)  2,741,412 )2,741,412( - 

 )111,181,735( )53,74861,0( )50,127,987(  52,325,351 14,324,389 38,000,962  حكمه التغير في النقد وما فيصافي 

  118,304,546   61,094,630   57,209,916   22,124,952 1,524,150 20,600,802  الرترة  قد وما في حكمه كما في بداية

  7,122,811   40,882   7,081,929   74,450,303 15,848,539 58,601,764  الرترة  قد وما في حكمه كما في   اية

         قدية اإلضافية:المعلومات غير الن

 صافي التغير في القيمة العادلة

 لإلستثماخات المتاحة للتيع   

 

2,084,428 341,385 2,425,813  )1,544,262( )57,421( )1,601,683( 

 بموجب ح اقتناس موجودات 

 اةستيدام   

 

5,254,646 - 5,254,646  - - - 
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