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 الرئیسیة  واألنشطةالتنظیم  -١

شركة مساھمة سعودیة تأسست في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة  ھي("الشركة")  شركة مالذ للتأمین التعاوني
بموجب السجل  ٢٠٠٧ابریل  ٩ھـ الموافق ١٤٢٨ربیع األول  ٢١، وتم تسجیلھا بتاریخ ٦٠بموجب المرسوم الملكي رقم م/

، ٩٩٧٦٣یز، ص ب . إن عنوان المركز الرئیسي للشركة ھو طریق األمیر محمد بن عبدالعز١٠١٠٢٣١٧٨٧التجاري رقم
 ، المملكة العربیة السعودیة.١١٦٢٥الریاض 

التأمین والخدمات التابعة حسب النظام األساسي للشركة واألنظمة المتبعة في المملكة  أعمالإن أھداف الشركة ھي ممارسة 
 العربیة السعودیة.

 
 أسس االعداد  -٢

 والقیاس:العرض أسس  )أ

فقاً و ٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في ولغایة للشركة  )المالیة األولیة الموجزة القوائم المعلومات المالیة األولیة الموجزة ( تم إعداد
كما أقرتھا الھیئة السعودیة للمراجعین و المحاسبین في المملكة التقاریر المالیة األولیة،  )٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

 العربیة السعودیة.
باستثناء قیاس القیمة العادلة ، یخیةرلتاا لتکلفةاو اإلستمراریة دأمب سساأ علی األولیة الموجزة لمالیةا القوائم دادعإ مت

لالستثمارات المتاحة للبیع، ومزایا ومكافآت نھایة الخدمة للموظفین والتي تقاس بالقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة باستخدام 
 ة. طریقة وحدة اإلئتمان المتوقع

دة فإن األرص . مع ذلكعرض قائمة المركز المالي األولیة الموجزة للشركة باستخدام تصنیف متداول / وغیر متداولال یتم 
التالیة بشكل عام تم تصنیفھا كأرصدة غیر متداولة: إستثمارات متاحة للبیع، ممتلكات ومعدات، ودیعة نظامیة، الدخل المستحق 

عموالت المستحقة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ومكافأة نھایة الخدمة للموظفین . یتم تصنیف من الودیعة النظامیة، دخل ال
سب ح الموجزة األولیةالمركز المالي  قائمة. تعرض الشركة جمیع أرصدة القوائم المالیة األخرى بصفة عامة على أنھا متداولة

 .السیولة
 

وعملیات  بدفاتر محاسبیة منفصلة لعملیات التأمینتحتفظ الشركة  ،في المملكة العربیة السعودیة أنظمة التأمین حسب متطلبات
الموجودات والمطلوبات واإلیرادات یتم تسجیل  ).١٩(ایضاح  وفقاً لذلكاألولیة الموجزة المالیة  القوائم وتعرضالمساھمین 

 . یتم تحدید أسس توزیع مصاریف العملیات المشتركة منلعالقةذات اوالمصاریف المتعلقة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبیة 
 مجلس اإلدارة.یتم اعتمادھا من قبل قبل اإلدارة و

والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین  وقائمة الدخل الشاملالموجزة إن قائمة المركز المالي األولیة الموجزة، وقوائم الدخل 
تم اإلبالغ عنھا كمعلومات مالیة تكمیلیة  األولیة الموجزة المالیة القوائممن  ١٩ ایضاحولعملیات المساھمین المعروضة في 

جب معاییر وھي غیر مطلوبة بموالبنك المركزي السعودي لإللتزام بالمتطلبات التوجیھیة والالئحة التنفیذیة الصادرة من قبل 
 المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة التقاریر المالیة الدولیة 

الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات لعملیات لبنك المركزي السعودي الالئحة التنفیذیة لتلزم 
ائمة ق والدخل األولیة الموجزة، وقائمة ،  ؛ فإن قائمة المركز المالي األولیة الموجزةالتأمین وعملیات المساھمین. وفقًا لذلك

ین على مالمعد لعملیات التأمین وعملیات المساھالموجزة التدفقات النقدیة األولیة قائمة  و، موجزةال ةالدخل الشامل اآلخر األولی
، ال تعكس سوى الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الشاملة النحو المشار إلیھ أعاله

 .للعملیات المعنیة
 

 
 
 
 

٩ 
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 أسس االعداد (تتمة) -٢

 (تتمة)  والقیاسالعرض أسس  )أ

رصدة تجمیع األوعلى مستوى الشركة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، یتم دمج األولیة الموجزة المالیة  القوائمعند إعداد 
حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة بالكامل  وتمعملیات التأمین مع تلك الخاصة بعملیات المساھمین. الخاصة بمعامالت الو

لعملیات التأمین وعملیات المساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة  المتبعةأثناء الدمج. إن السیاسات المحاسبیة 
 مماثلة.الظروف الفي 

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  )ب

اتتم عرض  ة األولیة الموجزة بالر المعلوم الی عودي والذي یعتبر العملة الم ركة. تم تقریب كاف الوظیفیةیال الس ة للش
 مالم ینص على خالف ذلك  ألف،ومات المالیة المعروضة ألقرب المعل

 

   األحكام و التقدیرات و اإلفتراضات المحاسبیة الھامة) جـ 

تخدام التقدیرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المبلغ عنھا للموجودات  القوائم المالیة األولیة الموجزةتطلب إعداد ی اس
ات الطارئة في تاریخ  اح عن الموجودات والمطلوب ات واإلفص الموجزة والمبالغ المقدرة  األولیةالمالیة  القوائموالمطلوب

كم حتقدیرات واألحكام تستند إلى أفضل لإلیرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقریر. على الرغم من أن ھذه ال
 لدى اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالیة ، إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف في النھایة عن تلك التقدیرات. ومعرفة

 

تمرار  یتم  اس ام ب دیرات واألحك تناًدا إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث إتقییم التق س
 المستقبلیة التي یُعتقد أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف.

 :القوائم المالیة األولیة الموجزة  فیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة في إعداد ھذه
 

النھائیة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمیناإللتزامات )  ١ -جـ   
عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین ھو أھم تقدیر محاسبي للشركة. ھناك إن تقدیر االلتزام النھائي الناشئ 

العدید من مصادر عدم الیقین التي یجب أخذھا في االعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستدفعھ الشركة في نھایة المطاف 
لنھائیة المتوقعة للمطالبة المبلغ عنھا مقابل ھذه المطالبات. یتم عمل تقدیرات في نھایة فترة التقریر لكل من التكلفة ا

والتكالیف النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا، یتم تقدیر التزام المطالبات المبلغ عنھا و 
، یتم غیر المسددة  باستخدام مدخالت التقییم للحاالت الفردیة التي یتم إبالغ الشركة بھا. في نھایة كل فترة تقریر 

 .إعادة تقییم تقدیرات المطالبة للسنة السابقة للتأكد من كفایتھا ویتم إجراء تغییرات على المخصص
إن مخصص المطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا  ھو تقدیر للمطالبات التي وقعت في تاریخ تغطیة الحدث المؤمن 

لمتوقع أن یتم اإلبالغ عنھا بعد اصدار القوائم والقوائم المالیة األولیھ الموجزة. علیھ وقبل تاریخ القوائم المالیة األولیة ، ومن ا
 التقنیة األساسیة التي تتبناھا اإلدارة في تقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنھا والمطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا  ، ھي استخدام

یة المطالبات المستقبلیة. یتم استخدام مجموعة من الطرق مثل طریقة اتجاھات تسویة المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاھات تسو
سلم السلسلة وطریقة بورنھوتر فرجسون وطریقة نسبة الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتواریین لتحدید ھذه األحكام. 

من وراء لقطاع األعمال الطبیة. تكواستخدم الخبیر االكتواري أیًضا نھج التجزئة بما في ذلك تحلیل تكلفة الفرد في كل عام 
 ھذه الطرق عدد من االفتراضات الصریحة أو الضمنیة المتعلقة بمبلغ التسویة المتوقع وأنماط تسویة المطالبات.
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 أسس االعداد (تتمة) -٢

 (تتمھ) األحكام و التقدیرات و اإلفتراضات المحاسبیة الھامة) جـ 
 قیمة االستثمارات المتاحة للبیع الھبوط في )  ٢-جـ 

تحدد الشركة ھبوط قیمة الموجودات المالیة (انخفاض قیمة األصول المالیة عن تكلفتھا األصلیة)  عندما یكون ھناك انخفاض 
 لكبیر أو طویل األمد لفترات مالیة متالحقة في القیم العادلة لألصول المالیة عن تكلفتھا. إن تحدید ما ھو "مھم" أو "طوی

من التكلفة األصلیة  ٪٣٠شھًرا أو أكثر "طویلة األمد"، كما یعد االنخفاض بنسبة  ١٢األمد" یتطلب الحكم. حیث تعتبر فترة 
"مھًما"وفقًا لسیاسة الشركة. عند اتخاذ ھذا الحكم ، تقوم الشركة بالتقییم بناء على عوامل أخرى من ضمنھا المدة أو المدى 

 لة لالستثمار أقل من تكلفتھا.الذي تكون فیھ القیمة العاد
 

 الھبوط في قیمة الذمم المدینة )  ٣-جـ 
یتم تكوین مخصص للھبوط في قیمة الذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على 

حتمال أن یدخل المالیة الكبیرة للمدین، واتحصیل جمیع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلیة للذمم المدینة. تعتبر الصعوبات 
المدین في اإلفالس أو إعادة التنظیم المالي ، والتخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات، تعتبر مؤشرات على أن الذمم 

 المدینة قد انخفضت قیمتھا.
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة )  ٤-جـ 
العادلة المقدرة.  أو القیم للتداولحة للبیع على األسعار المعروضة لألوراق المالیة القابلة ستند القیم العادلة لالستثمارات المتات

یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط 
  .مماثلةر وخصائص مخاط

 
 مؤجلةوثائق تأمین تكالیف إكتتاب )  ٥-جـ 

یتم تسجیل بعض تكالیف االكتتاب المتعلقة ببیع وثائق التأمین كتكالیف اقتناء مؤجلة ویتم إطفاؤھا خالل الفترة ذات الصلة 
ھذه التكالیف  طفاءابتغطیة وثیقة التأمین. إذا لم یتم تحقیق االفتراضات المتعلقة بربحیة ھذه الوثائق في المستقبل، یمكن تسریع 

 .یتطلب ذلك أیًضا انخفاض القیمة وقد
 

 استثمار في شركة زمیلة  )  ٦-جـ 
ركة تأثیر ھام علیھا.  ركة الزمیلة ھي كیان یكون للش یاس الھام بأنھالتأثیر یعرف الش اركة في قرارات الس ة القدرة على المش

المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ، ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. الحكم مطلوب ، ال 
لطرق ا بطریقة أو أكثر من باإلمكان التدلیل على وجود تأثیر ھامسیما إذا كانت الشركة تمتلك حقوق ملكیة وحقوق تصویت 

 التالیة:
 أ) التمثیل في مجلس اإلدارة أو الھیئة اإلداریة المعادلة للشركة المستثمر فیھا ؛(
 ب) المشاركة في عملیات صنع السیاسات.(
 ج) المعامالت الجوھریة بین المنشأة والمستثمر فیھا.(
 د) تبادل الموظفین اإلداریین. أو(
 ھـ) توفیر المعلومات الفنیة األساسیة(

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

إن السیاسات المحاسبیة الھاّمة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
ینایر   ١، باستثناء تطبیق معاییر جدیدة ساریة اعتباًرا من ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في 

 لم تتبنى الشركة التطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیالت تم إصدارھا ولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذ.٢٠٢٢
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمھ) -٣

 
  والتفسیراتالمعاییر تعدیل  )أ

ینایر  ١فإن بعض التعدیالت على المعاییر والتفسیرات ساریة المفعول اعتباًرا من  ذلك،ومع  صادرة،ال توجد معاییر جدیدة 
المالیة  القوائمولكن لیس لھا أي تأثیر على  ، ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة السنویة للشركة في  القوائموتم إدراجھا في  ٢٠٢٢
 .الموجزة الشركة األولیة

 والتي لم تدخل حیز التنفیذ  ) المعاییر الصادرة ب
سوف تلتزم  وللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة والمنشورة  والتفسیراتلم تختار الشركة التطبیق المبكر للتعدیالت 

 الشركة باالمتثال بتطبیقھا في تواریخھا المستقبلیة.
 

 تاریخ سریان المفعول الوصف المعیار 
 ٠٢٠٢ینابر  ٠١ األدوات المالیة "راجع أدناه"   ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ٢٠٢٣ینابر  ٠١ عقود التأمین "راجع أدناه"  ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 

 األدوات المالیة  – ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .أ
إلى إعادة تصنیف جزء كبیر من األصول المالیة  ٩المالي رقم  للتقریرمن المتوقع أن یؤدي تطبیق المعیار الدولي 

المصنفة حالیًا كمتاحة للبیع كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
بالتكلفة المطفأة وسندات الدین المقاسة من المتوقع أن تزداد مخصصات االئتمان للموجودات المالیة المدرجة  اآلخر.

 خسائروذلك بسبب تطبیق منھجیة  ؛الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة ، مع التغیرات في القیمة العادلة المعترف بھا في
لیة رقم اتستخدم الشركة اإلعفاءات المتاحة لشركات التأمین لتأجیل تنفیذ المعیار الدولي للتقاریر الماالئتمان المتوقعة. 

المالیة  القوائمعلى  ٩. إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ١٧المالي  للتقریرحتى تنفیذ المعیار الدولي  ٩
رقم المالي  للتقریرأن یأخذ في االعتبار إلى حد كبیر ما یلي: التفاعل مع المعیار الدولي  للشركة، یجباالولیة الموجزة 

 بشكل كامل. ٩المالي  للتقریرلم تقم الشركة بتقییم آثار تطبیق المعیار الدولي  الحالي،. في الوقت "عقود التأمین" ١٧
 
 

 عقود التأمین  – ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .ب
 نظرة عامة  -

م ویحدد المعیار مبادئ االعتراف و القیاس والعرض و االفصاح عن عقود التأمین ،  ٢٠١٧صدر ھذا المعیار في مایو 
 ""عقود التأمین  ٤و یحل محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

كة مع مزایا المشار یُطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة و على جمیع عقود إعادة التأمین و عقود االستثمار
 االختیاریة بشرط أن تقوم المنشأة أیضا بإصدار عقود تأمین  ، یتطلب المعیار فصل العناصر التالیة عن عقود التأمین:

 المشتقات الضمنیة ، في حال تحقق بعض المعاییر المحددة ، )١
 ، و  مكونات استثماریة متمیزة )٢
 یھ.أي تعھد لتحویل بضائع محددة أو خدمات غیر تأمین )٣

 
 تاریخ السریان  -

في المعیار  ٩رقم للتقریر المالي وتأجیل اإلعفاء المؤقت للمعیار الدولي  ١٧للتقریر المالي معیار الدولي ال تاریخ سریان
لمدة عامین مقارنة  تأجیلال. ھذا ٢٠٢٣ینایر  ١ھو حالًیا لفترات التقاریر التي تبدأ في أو بعد  ٤للتقریر المالي الدولي 
 - ١٥قم رللتقریر المالي یُسمح بالتطبیق المبكر إذا تم أیًضا تطبیق المعیار الدولي  . ٢٠٢١ینایر  ١السابق في  بالتاریخ

األدوات المالیة. تعتزم الشركة تطبیق المعیار في  - ٩للتقریر المالي اإلیرادات من العقود مع العمالء والمعیار الدولي 
 تاریخ نفاذه.

 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
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١٣ 

 
 ة الھامة (تتمھ)السیاسات المحاسبی -٣

 (تتمھ)التنفیذ والتي لم تدخل حیز ) المعاییر الصادرة ب
 (تتمھ)عقود التأمین  – ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .ب

 التحول  -
تطبیق المعیار بأثر رجعي . إال أنھ في حال كان التطبیق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر مجٍد ، یجب یجب 

 .بأثر رجعي معدل أو نھج القیمة العادلةعلى المنشأة عندئذ اختیار إما طریقة التطبیق 
 

 التأثیر  -
لمالیة لة تصمیم تنفیذ المعیار الدولي إلعداد التقاریر اأكملت الشركة تحلیل الفجوات التشغیلیة والمالیة وھي حالیًا في مرح

وجب للنظام بم مطلوبة والذي یتطلب تطویر وتصمیم عملیات وإجراءات جدیدة لألعمال بما في ذلك أي تطویرات ١٧رقم 
حالة التقدم تصمیم ووتقییم مفصل لمتطلبات العمل. فیما یلي المجاالت الرئیسیة قید ال ١٧رقم للتقریر المالي المعیار الدولي 

 الذي أحرزتھ الشركة حتى اآلن:
 

 التقدمملخص  المجاالت الرئیسیة لمرحلة التصمیم 

لقد وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  إطار الحوكمة و الرقابة 
والذي یتضمن إنشاء لجنة توجیھیة لإلشراف و لرصد التقدم المحرز في  ١٧

 .التنفیذ وتعیین األدوار والمسؤولیات الموكلة إلى مختلف أصحاب المصلحة

مرحلة التصمیم والتي تشمل وضع سیاسة بیانات شاملة كما انھت الشركة  مجال العملیات  
 التصامیم الھندسیة لألنظمة الفرعیة المختلفة كذلكوفھرس بیانات. 

سیاسات المختلفة والتي تشمل العدید من األمور التقنیة أكملت الشركة اعداد ال المجال الفني و المالي 
و الفنیة والمالیة بعد االنتھاء من قرارات السیاسة المطلوبة بموجب المعیار 

. یتم اعتماد السیاسات و اإلجراءات بعد ١٧الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 المداوالت الالزمة بین مختلف أصحاب المصلحة. 

تعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصالح اآلخرین وذلك لوضع  خطة الضمان 
 .اللمسات األخیرة على خطة الضمان للفترات االنتقالیة وما بعد التنفیذ
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١٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

 زمیلة ةاستثمار في شرك
الشركة الزمیلة ھي الكیان الذي یكون للشركة فیھ تأثیر ھام (ولكن لیس سیطرة) على السیاسات المالیة والتشغیلیة ، وھي 

لیست شركة تابعة وال مشروًعا مشترًكا. یتم إدراج االستثمارات في الشركات الزمیلة في بیان المركز المالي بالتكلفة ، 

في حصة الشركة من صافي أصول الشركة الزمیلة ، ناقًصا أي انخفاض في قیمة  باإلضافة إلى تغییرات ما بعد الشراء

االستثمارات الفردیة. عندما تساوي حصة الشركة في الخسائر في الشركة الزمیلة أو تتجاوز حصتھا في الشركة الزمیلة ، 

تكن قد تكبدت التزامات قانونیة  بما في ذلك أي ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة ، ال تعترف الشركة بخسائر أخرى ، ما لم

أو استداللیة أو سددت مدفوعات نیابة عن الشركة الزمیلة. في تاریخ كل تقریر ، تحدد الشركة ما إذا كان ھناك دلیل 

موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في شركة زمیلة. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل ، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض 

الدخل  ائمةقأنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ، ثم تعترف بالخسارة في  في القیمة على

 ، حسب الحالة.

في تاریخ كل تقریر ، تحدد الشركة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في شركة زمیلة. في 

الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد حالة وجود مثل ھذا الدلیل ، تقوم 

 الدخل المجمع ، حسب الحالة. قائمةللشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ، ثم تعترف بالخسارة في 

عند االستبعاد من الدفاتر ، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة والقیمة العادلة للمقابل 
 قائمة الدخلالمستلم في 

 
 حكمھاوما في النقدیة  -٤

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
    التأمین:عملیات 

 ٣٧٬٠٧٤ ٣٣٬٧٣٦  لدى البنوك  أرصدة
 ١٩ ١٩  نقد في الصندوق

 ١٧٠٬٧٢٦ ٢٠٤٬١٥٢  ودائع مرابحة قصیرة األجل 
  ٢٠٧٬٨١٩ ٢٣٧٬٩٠٧ 

    عملیات المساھمین:
 ١٤١٬٩٣٠ ٥٩٬٠٨٠  لدى البنوك  أرصدة

 ١٢٩٬٦٣٢ ٧١٬٨٠٨  ودائع مرابحة قصیرة األجل 

  ٢٧١٬٥٦٢ ١٣٠٬٨٨٨ 

 ٤٧٩٬٣٨١ ٣٦٨٬٧٩٥  مجموع النقدیة وما في حكمھا

عدل ماألجل لھا تاریخ استحقاق اقل من ثالثة أشھر من تاریخ االستحواذ وتخضع لمتوسط ودائع المرابحة قصیرة 
). القیم الدفتریة المفصح ٪١٫٧٣: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سنویًا ( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠سنویًا كما في  ٪٣٫٨٤عمولة یبلغ 

 .عنھا أعاله ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا العادلة في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة

ألف ریال سعودي) یتعلق بحصة  ٧٣٢: ٢٠٢١) (٢٠ملیون ریال سعودي (إیضاح  ٦٫١یتضمن النقد لدى البنوك مبلغ 
 .محفظة التأمین ضد العیوب الخفیةالشركة في 
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١٥ 

 
 ودائع المرابحة  -٥

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
    عملیات التأمین: 

 ١٢٩٬١١٣ ١٤٤٬٤٨٣  ودائع مرابحة 
    

 عملیات المساھمین: 
 

 
 

 - ٤٤٬٦٩٦   ودائع مرابحة

 ١٢٩٬١١٣ ١٨٩٬١٧٩  مجموع ودائع المرابحة   

 

بلغ معدل عمولة یودائع المرابحة لھا تاریخ استحقاق أصلي یزید عن ثالثة أشھر من تاریخ االستحواذ وتخضع لمتوسط 
 سنویًا) ٪١٫٥٧: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( ٢٠٢٢یونیو  ٣٠سنویًا كما في  ٪٢٫٧٨

القیم الدفتریة المفصح عنھا أعاله ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا العادلة في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي إن 
 المختصر.

 
 ، صافيذمم أقساط تأمین ومعیدي تأمین مدینة -٦

 من المبالغ المستحقة من الجھات التالیة: المدینة،تتكون ذمم التأمین 
 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  

 (غیر مراجعة)
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 (مراجعة)
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ٢٣٣,٤١٤ ٢٧٣٬٦٣٣  حاملي وثائق تأمین
 ١,٣٩٦ ٧٬١٥٥  معیدي التأمین

 ١١,٥٨١ ٢٣٬٦٦٢  شركات التأمین
 ١٦,٠٦٧ ٨٬٧٤١  وسطاءووكالء 

  ٢٦٢,٤٥٨ ٣١٣٬١٩١ 
    یخصم:

 (٤٣,٢٨٧) )٤٥٬٤٦٢(  التأمین - دیون مشكوك في تحصیلھامخصص 
 (٢٨٧) )٢٧٢(  إعادة التأمین  – دیون مشكوك في تحصیلھامخصص 

  )(٤٣,٥٧٤) )٤٥٬٧٣٤ 
  ٢١٨,٨٨٤ ٢٦٧٬٤٥٧ 

 
 :كما یلي تحصیلھا في المشكوك الدیون مخصص حركة جدول

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

   ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
 (غیر مراجعة)

  

الریاالت السعودیةبآالف     

 الرصید كما في بدایة الفترة / السنة   ٤٣,٥٧٤  ٣٦,٥٢٨

 المخصص /(عكس) المكون للفترة / سنة، صافي    ٢٬١٦٠  ٧,٠٤٦

 الرصید كما في نھایة الفترة / السنة    ٤٥٬٧٣٤  ٤٣,٥٧٤
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١٦ 

 
 الفنیةاالحتیاطیات  -٧
 
 التسویة واالحتیاطیاتالمطالبات تحت  )أ

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ٥٩,٥٤٩ ٧٩٬٤٦٤  مطالبات تحت التسویة

 ٢٠٩,١١٠ ٢٢٢٬١٤٧  كما في نھایة الفترة / السنة  مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٢٨٬٤١٢ ٢٠٬٦٨٧  احتیاطیات أقساط تأمین اضافیة

 ٤٬٤٣٢ ٤٬٨٦٩  أخرى فنیة احتیاطیات
  ٣٠١٬٥٠٣ ٣٢٧٬١٦٧ 
    

 (٩٠٬١٣٠) )٩٦٬١٤٨(  المطالبات تحت التسویةمن حصة معیدي التأمین 
 (٢٠,٨٠٢) )٢٥٬٤٠٩(  مبلغ عنھاالمتكبدة وغیر الالمطالبات من حصة معیدي التأمین 

  )(١١٠,٩٣٢) )١٢١٬٥٥٧ 
 ١٩٠,٥٧١ ٢٠٥٬٦١٠  ، صافيواالحتیاطیاتالمطالبات تحت التسویة 

 
 
 

 مكتسبةال غیرأقساط التأمین  )ب
 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  للفترة 
 (غیر مراجعة) 
  

 االجمالي
حصة معیدي 

 التأمین
 

 الصافي
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ٤١٢٬٥٩٨ )١٤٬٤٨٧( ٤٢٧٬٠٨٥ أقساط التأمین غیر المكتسبة كما في بدایة الفترة 
  ٤٣٥٬٨٥٣       (٤٨٬٠٤٦)  ٤٨٣٬٨٩٩  خالل الفترة المكتتبةالتأمین أقساط 
 (٤٤٧٬١٧٧)      ٣٤٬٤٤١ (٤٨١٬٦١٨)  خالل الفترة المكتسبةالتأمین أقساط 

 ٤٠١٬٢٧٤ )٢٨٬٠٩٢( ٤٢٩٬٣٦٦ أقساط التأمین غیر المكتسبة كما في نھایة الفترة
 

 
 ٢٠٢١ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة 
 (مراجعة) 
  

 االجمالي
حصة معیدي 

 التأمین
 

 الصافي
 بآالف الریاالت السعودیة 

)١٧٬٠٥١( ٣٣٠٬٩٧٤ أقساط التأمین غیر المكتسبة كما في بدایة السنة   ٣١٣٬٩٢٣ 
)٦٤٬٧٢٠( ٩٤٢٬١٠٧ خالل السنة المكتتبةالتأمین أقساط     ٨٧٧٬٣٨٧ 
)٨٤٥٬٩٩٦( خالل السنة المكتسبةالتأمین أقساط   ٧٧٨٬٧١٢( ٦٧٬٢٨٤(  

)١٤٬٤٨٧( ٤٢٧٬٠٨٥ أقساط التأمین غیر المكتسبة كما في نھایة السنة  ٤١٢٬٥٩٨ 
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١٧ 

 
 الفنیة (تتمھ)االحتیاطیات  -٧

 
 جـ) عموالت إعادة التأمین غیر المكتسبة     

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ٤٬٠٠١ ٣٬٤٨٨  الرصید كما في بدایة الفترة / السنة 

 ٧٬٨١٠ ٩٬٨٣١  عموالت محصلة خالل الفترة / السنة
 (٨,٣٢٣) )٧٬٠٧٣(  عموالت مكتسبة خالل الفترة / السنة
 ٣٬٤٨٨ ٦٬٢٤٦  الرصید كما في نھایة الفترة / السنة

 
 مؤجلةوثائق تأمین تكالیف إكتتاب د)      

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ٢٠٬١١٧ ٢٥٬٦١٨  الرصید كما في بدایة الفترة /السنة 

 ٧١,٣٣١ ٣٤٬٦٩٦  خالل الفترة / السنة دفوعةالتكالیف الم
 (٦٥,٨٣٠) )٣٢٬٨٠٤(  التكالیف المطفأة خالل الفترة / السنة

 ٢٥,٦١٨ ٢٧٬٥١٠  السنة الرصید كما في نھایة الفترة /

 
 

 متاحة للبیعالات ستثماراال -٨

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١ دیسمبر ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة 
  عملیات التأمین:

   
   مدرجة

 أسھم ملكیة
 ٦٬٢٦٩ ٢٬٨١٠ 

   مدرجةغیر 
 ٥٠٬١١٤ ٥١٬٦١١ صنادیق

 ٥٬١١٥ ٥٬١١٥ أسھم ملكیة
 ٦١٬٤٩٨ ٥٩٬٥٣٦ 

 
 عملیات المساھمین:      

   مدرجة
 ٦٥٬٨٩٨ ٦٧٬٠٢٧ أسھم ملكیة

   
   غیر مدرجة

 ٣٠٬٤٣٠ ٣١٬١٢٥ صنادیق
 ٣٬٨٠٠ ٢٬٩٠٠ أسھم ملكیة

 ١٠٠,١٢٨ ١٠١٬٠٥٢ 
 ١٦١,٦٢٦ ١٦٠٬٥٨٨  مجموع االستثمارات المتاحة للبیع

 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

١٨ 

 

 تتمة)( الستثمارات المتاحة للبیعا  --٨

لتقریر اتحدد القیمة العادلة للصنادیق االستثماریة غیر المدرجة أعاله على أساس آخر صافي قیمة موجودات معلن عنھ بتاریخ -
في عملیات المساھمین االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمین والذي یتم إدراجھ بالتكلفة بسبب  المدرجةتتضمن األسھم غیر  ،

 . یتم مراجعة اإلنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر.خرى لقیاس القیمة العادلة بشكل موثوقعدم وجود سوق نشط أو وسائل أ

، تم إعادة تصنیف خدمات نجم للتأمین من "استثمارات متاحة للبیع" إلى "استثمار في شركة ٢٠٢٢ یونیو ٣٠خالل الفترة كما في 
 )*.٩زمیلة" (راجع إیضاح 

 
 :على النحو التالي المتاحة للبیعإلستثمارات احركة  كانت

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 مراجعة)(

 بآالف الریاالت السعودیة  
   عملیات التأمین

 ٥٣٬٩٧٦ ٦٠٬١١٠ الرصید في بدایة الفترة / السنة بالتكلفة
 ١٢٬٦٦٩ - االضافات خالل الفترة / السنة 

)١٬٢١٩( - استثمارات المساھمین خالل الفترة / السنة المحول إلى  
)٣٬٦٠٣( االستبعادات خالل الفترة / السنة  )٥٬٣١٦(  

 ٦٠٬١١٠ ٥٦٬٥٠٧ الرصید في نھایة الفترة / السنة بالتكلفة
 

 ١٬٣٨٨ ٣٬٠٢٩ مكاسب غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع
 ٦١٬٤٩٨ ٥٩٬٥٣٦ العادلةالرصید في نھایة الفترة / السنة بالقیمة 

   
 

   عملیات المساھمین

 ٦١٬٩٠٩ ١٠٠٬٩٨٧ الرصید في بدایة الفترة / السنة بالتكلفة
 ٥٧٬٩٦٣ ١١٬٥٣٥ االضافات خالل الفترة / السنة 

 ١٬٢١٩ - المحول من استثمارات عملیات التأمین خالل الفترة
(إیضاح  زمیلةقیمة االستثمار المعاد تصنیفھا إلى استثمار في شركة 

٩( 
)١٬٩٢٣( - 

)٢٠٬١٠٤( )٥٬٤١٩( االستبعادات خالل الفترة / السنة
 ١٠٠٬٩٨٧ ١٠٥٬١٨٠ الرصید في نھایة الفترة / السنة بالتكلفة

   
 )٨٥٩( )٤٬١٢٨( خسارة غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع
 ١٠٠٬١٢٨ ١٠١٬٠٥٢ الرصید في نھایة الفترة / السنة بالقیمة العادلة

 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
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٢٠٢٢ یونیو ٣٠في  المنتھیةأشھر  والستةالثالثة  لفترتي  

 
١٩ 

 استثمار في شركة زمیلة -٩

 ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١ دیسمبر ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة 
  

 - - الرصید في بدایة الفترة / السنة
 - ١٬٩٢٣ متاحة للبیعمن استثمارات قیمة االستثمار المعاد تصنیفھا 

 - ١٠٬٢١٢ حصة من صافي أصول الشركة المستثمر فیھا
 - ٩٧٧ حصة من ربح الفترة / السنة

 
 - ١٣٬١١٢ الرصید في نھایة الفترة / السنة

: ال شيء). مارست الشركة تأثیًرا كبیًرا على الشركة ٢٠٢١االستثمار في الشركة الزمیلة مخصص فقط لعملیات المساھمین (
الشركة المستثمر فیھا. ونتیجة لذلك ، تم تطبیق طریقة من خالل التمثیل في مجلس إدارة  ٢٠٢٢ینایر  ٢٧المستثمر فیھا في 

حقوق الملكیة للمحاسبة عن االستثمار من تاریخ الحدث ، وینتج عن ذلك زیادات في االستثمار إلى حد الحصة في صافي 
  من حقوق الملكیة. ٪٣٫٤٥أصول الشركة الزمیلة ، حیث تمتلك الشركة 

 المالیة على النحو التالي:لخصت الشركة المستثمر فیھا المعلومات 

 اجمالي الدخل صافي الموجودات اجمالي المطلوبات إجمالي األصول / الى كما في

 ٢٨٬٣١٨ ٣٨٠٬٠٧٢ ٥٧٧٬٣٥٨ ٩٥٧٬٤٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١

 ٥٧٬٥٦٢ ٣٥١٬٧٥٤ ٥٤٩٬٩٤٢ ٩٠١٬٦٩٦ ٢٠٢١ دیسمبر ٣١

 .٢٠٢٢مارس  ٣١اإلدارة للفترة المنتھیة في إلى أحدث حسابات  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تستند المعلومات المالیة لیوم 

 مخصص الزكاة  -١٠
 أ) الزكاة المستحقة 

 :كانت الحركة في الزكاة المستحقة خالل الفترة / السنة كما یلي
 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  

 (غیر مراجعة)
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 (مراجعة)
 بآالف الریاالت السعودیة  

  ٢٠,٣٧٤          ١٧,٢٥٢            الرصید كما في بدایة الفترة / السنة 
  ١٢٬٨١٠ ٦٬٥٠٠  المحّمل عن الفترة / السنة

 (٥,٨٥٥)            -                   عكس مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة
 (١٠,٠٧٧)           )٣٬٩١٠(  المدفوع خالل الفترة / السنة

  ١٧,٢٥٢         ١٩٬٨٤٢  الرصید كما في نھایة الفترة / السنة

 
 
 



  ة مالذ للتأمین التعاونيشرك
    شركة مساھمة سعودیة)(
  األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٢٠ 

  
  مخصص الزكاة (تتمة) -١٠

  وضع الربط الزكوي  )ب
من ھیئة  وطوحصلت على شھادة زكاة مؤقتة. تم استالم رب ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٦ة اإلقرار الزكوي لألعوام قدمت الشرك

، قدمت الشركة اإلقرار الزكوي قبل  ٢٠٢١حتى تاریخھ فیما یتعلق بھذه السنوات. لعام  الزكاة والضریبة والجمارك
  تة.شھادة الزكاة المؤق و تم استالم ٢٠٢٢ابریل  ٣٠الموعد النھائي في 

  
  ج) وضع اإلعتراض الزكوي

كاة والضریبة والجمارك تقدیراتھا لتلك " رفعت ھیئة الز،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٢٧في  :٢٠١٨ – ٢٠١٦الزكاة للعام  - 
استأنفت الشركة ضد ھذا التقدیر خالل ملیون لایر سعودي ، ثم  ٣٫٣قیمة ب ضافيإزكاة  لتزام مبلغإ مطالبةالسنوات 

الفترة المقررة قانونًا. ونتیجة لذلك ، قبلت جزئیًا استئناف الشركة وأصدرت تقییًما منقًحا لصالح الشركة مما أدى إلى 
والقضیة  إلى االمانةملیون لایر سعودي للشركة. ومع ذلك ، قررت الشركة تصعید القضیة  ١٫٥دفع مبلغ زائد قدره 

  .الدراسةل قید ال تزا
  

تقدیراتھا لتلك السنوات الزكاة والضریبة والجمارك  ھیئة ، رفعت ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في :  ٢٠٢٠٢٠١٩-الزكاة للعام  - 
خالل الفترة المقررة  التقییمالشركة ھذا  إستئنفتملیون لایر سعودي ، ثم  ٥٫٢زكاة إضافي بقیمة  بإلتزام مبلغ مطالبةُ 

تم من  معدالً استئناف الشركة جزئیًا وأصدرت تقییًما  ھیئة الزكاة و الضریبة والجماركت قانونًا. ونتیجة لذلك ، قبل
 ١٫٣ملیون لایر سعودي مع العلم أن الشركة قد سددت بالفعل مبلغ  ٤٫٩خاللھ تخفیض التزام الزكاة اإلضافي إلى 

الستیفاء  المبدئيوفقًا للتقییم  لیھالمتنازع ع اإلضافيالزكوي  إاللتزام٪. من ٢٥ملیون لایر سعودي وھو ما یمثل 
 في لوائح الزكاة ، وقد قامت الشركة بتصعید دعوى االستئناف المنصوص علیھاالسئناف الشروط الشكلیة لتقدیم 

 . لجانلاوما زالت القضیة قید دراسة  مانھ العامة لإل

  

  رأس المال - ١١

ملیون لایر سعودي  ٥٠٠غ بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة مبل ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 
  لایر سعودي. ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم  ٥٠مقسمة إلى 

  

  والمخفضةربحیة السھم األساسیة  - ١٢

وذلك بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة  والمخفضةاألساسیة السھم  یةتم احتساب ربح
  والقائمة في نھایة الفترة. 

   كالتالي: والمخفضةاسیة ربحیة السھم األس
  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  غیر مراجعة  

 )٠٫٢٩(  )٠٫٦٣(  )بآالف الریاالت السعودیة( ربحیة السھم األساسیة و المخفضة

  50,000  50,000  المتوسط المرجح لعدد األسھم (بآالف الریاالت السعودیة ) 

  

  

  



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
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٢٠٢٢ یونیو ٣٠في  المنتھیةأشھر  والستةالثالثة  لفترتي  

 
٢١ 

 االحتیاطي النظامي -١٣
 ً  البنك المركزي السعودي) (ز) من الالئحة التنفیذیة للتأمین الصادرة عن ٢( ٧٠للوائح الشركة ووفقًا للمادة طبقا

ن یصبح مساویا أإلى النظامي لالحتیاطي من صافي دخلھا السنوي  %٢٠یتعین على الشركة تخصیص ("ساما")، 
ى على المساھمین حت . وھو غیر متاح للتوزیعھذا التحویل فقط في نھایة السنة المالیةلقیمة رأس مال الشركة ویتم 

 . تصفیة الشركة
 

 إدارة رأس المال    -١٤
قیمة ال وتعظیماألھداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جیدة من أجل دعم أھدافھا التجاریة  وضعیتم 

 .للمساھمین
ت والمستویا المصرح بھتدیر الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقییم أوجھ القصور بین مستویات رأس المال 

المطلوبة بشكل منتظم. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق 
 عاتمبالغ التوزیقد تقوم الشركة بتعدیل  تعدیلھ،وخصائص أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على ھیكل رأس المال أو 

 .المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم جدیدة
 في السوق التي تعمل بھاتقوم الشركة بإدارة رأس مالھا لضمان قدرتھا على االستمرار واالمتثال لمتطلبات رأس مال 

. یتكون ھیكل رأس مال الشركة من حقوق ملكیة تنسب إلى حاملي األسھم الذین یشتملون على رأس المال الشركة
 .المدفوع واالحتیاطیات

 
مش اتبین بالتفصیل ھ التيالتأمین التنفیذیة لشركات  ةالالئحمن  ٦٦في المادة ، السعوديالبنك المركزي  لتوجیھاتوفقًا 

 :، تحتفظ الشركة بھامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالیةالمالءة المطلوب الحفاظ علیھ
  ملیون ریال سعودي ١٠٠الحد األدنى لرأس المال  
  المالءة المالیة لألقساطھامش  
 ھامش المالءة المالیة للمطالبات  

 
 .خالل الفترة المالیة المذكورةالمفروضة علیھا بالكامل بمتطلبات رأس المال التزمت الشركة  یرى مجلس اإلدارة، بأن

 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٥
 المالیة:تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات 

 
 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: المستوى األول
عیر : المستوى الثاني ط لموجودات أو مطلوبات مالیة مماثلة أو طرق تس وق نش عارالمتداولة في س األس

 بشكل مباشر أو غیر أخرى تحدد أي من مدخالتھا الھامة وفقاً للبیانات القابلة للمالحظة
 في السوق. مباشر

عار وفق طرق تقییم ال تحدد مدخالتھا الھامة وفق البیانات القابلة للمالحظة : المستوى الثالث تحدد األس
 في السوق.

 
ي ھذه فإن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى المدرجة بالتكلفة التختلف كثیراً عن قیمتھا الدفتریة 

العموالت السائدة حالیاً ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیراً عن المعدالت المتعاقد  معدل إنالمالیة، حیث  القوائم
 ، وبسبب قصر فترات الموجودات والمطلوبات.علیھا

 المستوىبناًء على  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢   یونیو ٣٠یوضح الجدول التالي القیمة العادلة لالدوات المالیة كما في 
 )٨یضاحإ( الھرمي للقیمة العادلة.

 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٢٢ 

 تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة (-١٥
القیمة  

  الدفتریة
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث 
 بآالف الریاالت السعودیة 

      (غیر مراجعة) ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
      

       مالیة:موجودات 
      ستثمارات متاحة للبیعا -

      عملیات التأمین
 ٧٬٩٢٥ ٥٬١١٥ - ٢٬٨١٠ ٧٬٩٢٥ أوراق مالیة

 ٥١٬٦١١ ٥١٬٦١١ - - ٥١٬٦١١ صنادیق
      

      عملیات المساھمین
 ٦٩٬٩٢٧ ٢٬٩٠٠ - ٦٧٬٠٢٧ ٦٩٬٩٢٧ أوراق مالیة 

 ٣١٬١٢٥ ٣١٬١٢٥ - - ٣١٬١٢٥  صنادیق االستثمار / الصكوك
 ١٦٠٬٥٨٨ ٩٠٬٧٥١ - ٦٩٬٨٣٧ ١٦٠٬٥٨٨ 

 

(مراجعة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١  
القیمة 

 الدفتریة 
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث 
مالیة: موجودات  بآالف الریاالت السعودیة 

  
     استثمارات متاحة للبیع

     عملیات التأمین
 ١١٬٣٤٨  ٥٬١١٥ - ١١٬٣٨٤٦٬٢٦٩  صنادیق 

  ٥٠٬١١٤ ٥٠٬١١٤ - -٥٠٬١١٤ 
     عملیات المساھمین

      أوراق مالیة 
 ٦٩٬٦٩٨ ٣٬٨٠٠ - ٦٩٬٦٩٨٦٥٬٨٩٨  صنادیق 

  ٣٠٬٤٣٠ ٣٠٬٤٣٠ - -٣٠٬٤٣٠ 
  ١٦١٬٦٢٦ ٨٩٬٤٥٩ - ١٦١٬٦٢٦٧٢٬١٦٧ 

 اإللتزامات المحتملة  التعھدات و -١٦
 القانونیة  واإلجراءاتالدعاوي القضائیة واللوائح  .أ

في حین أنھ من غیر العملي  .تعمل الشركة في قطاع التأمین وتخضع إلجراءات قانونیة في سیاق األعمال العادیة
أو تحدید النتائج النھائیة لجمیع اإلجراءات القانونیة المعلقة، وعلیھ فإن اإلدارة ال تعتقد أن ھذه اإلجراءات  التنبؤ

 .حالیةلفترة التقریر ال المركز الماليعلى (بما في ذلك الدعاوى القضائیة) سیكون لھا تأثیر مادي على نتائجھا و
 

 المطلوبات المحتملة  .ب
 للشركة: تملة المحفیما یلي اإللتزامات 

 ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  
 (غیر مراجعة)

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ٢٠٬٩٧٤ ٢٣٬٣٨٧  خطابات الضمان

 العالقة وأرصدتھا ذات األطرافالمعامالت مع  -١٧

ذات العالقة كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا بالشركة وشركات یعتبر  األطرافتمثل 
المساھمین بالشركة المالكین الرئیسیین فیھا ومنشآت أخرى مداره أو مداره بصورة مشتركة أو یمارس علیھا تأثیراً ھاماً 

 یر لھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.. تتم الموافقة على سیاسات وشروط التسعاألطرافمن قبل ھذه 
 ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بھا ھي على النحو التالي: األطرافإن المعامالت الجوھریة مع 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢ یونیو ٣٠في  المنتھیةأشھر  والستةالثالثة  لفترتي  

 
٢٣ 

 

 (تتمة) العالقة وأرصدتھا ذات األطرافالمعامالت مع -١٧

 
 یونیو ٣٠ المنتھیة في أشھر الستةلفترة  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 )الریاالت السعودیةبآالف مراجعة (غیر  

 ٣٬٧٢٦ ٨٠٠ المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 ٢٤٥ ١١٠ إجتماعات مجلس اإلدارة ولجانھ رسوم
   

 :مكافآت وتعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین       
 یونیو ٣٠ المنتھیة في الستة أشھرلفترة  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 )بآالف الریاالت السعودیةغیر مراجعة ( 

 ٣٬٠٠٠ ٣٬٨٧١ رواتب وبدالت أخرى

 ١٧٣ ٢٥٢ تعویضات نھایة الخدمة 
 ٣٬١٧٣ ٣٬٥٩٨ 

 
 یونیو ٣٠ المنتھیة في الستة أشھرلفترة  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 )بآالف الریاالت السعودیةغیر مراجعة ( 

 ٢٢٬٩٦٠ ١٣٬٧٥١ رسوم نجم مدفوعات

 ١٬٩٥٤ ٤٬٩٣٠ متحصالت منافذ 
 

 المعلومات القطاعیة -١٨

 ً داتھا ت الشركة وموجونشاطا بشأن التشغیلیة اتقطاعال االدارة اعتمدتشركة، لل الداخلیةریر اإعداد التق عملیةمع  تماشیا
األخرى،  واإلیرادات ع المرابحة،، نتائج القطاع ال تشمل الدخل من اإلستثمارات واإلیرادات من ودائومطلوباتھا

 . المشكوك في تحصیلھا الدیون ومخصص، والمصاریف العمومیة واإلداریة
 نتائج القطاع ال تشتمل على عمولة ودائع المرابحات قصیرة األجل. 

واالستثمارات المتاحة  ،وودائع المرابحة قصیرة األجل حكمھ،موجودات القطاع ال تشمل عملیات التأمین والنقد وما فى 
روفات والمص واعادة التأمین المدینة بالصافي،وأقساط التأمین  واالستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق، ،للبیع

  والمعدات. وفقا لذلك یتم تضمینھا في الموجودات غیر المخصصة. ،والممتلكات ،والموجودات االخرى ،مقدًماالمدفوعة 
المستحقة ات وفوالمصر ،مطالبات حاملي وثائق التأمین المستحقة الدفع ،ال تشمل أرصدة معیدى تأمین دائنةإلتزامات القطاع 

یتم تضمینھا في مطلوبات غیر  لذلك،والمستحق لألطراف ذات العالقة. وفقا  الفائض المتراكم،و ،والمطلوبات األخرى
 مخصصة.

 
 ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة (بما في ذلك الرسوم المتعلقة بمخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا

واالستھالك على الممتلكات والمعدات) ال یتم ابالغ الرئیس التنفیذي بھا في ومعیدى التأمین والذمم المدینة  على االقساط
 .القطاعات ذات العالقة ویتم مراقبتھا على أساس مركزي إطار

 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
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٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٢٤ 

 
 

 
 
 
 

 (غیر مراجعة) ٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھر الستةلفترة  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات التأمین الصحي القطاعات التشغیلیة
      االیرادات

     : إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ٩٠٫٣٢٣ ٧ ٨٤٫١٩٥ ٦٬١٢١ األفراد

 ٣٫٣٩٧ ٣ ٩٠٨ ٢٬٤٨٦ الشركات الصغیرة جدا
 ٥٧٫٤٩٢ ٥٦٣ ٢٠٫١٦١ ٣٦٬٧٦٨ الشركات الصغیرة

 ٧٤٫٧٥٤ ٣٫٥١٥ ١٠٫١٦١ ٦١٬٠٧٨ الشركات المتوسطة
 ٢٥٧٫٩٣٣ ٤٧٫٧٩٢ ٢١٫٤٠٤ ١٨٨٫٧٣٧ أخرىشركات 

 ٤٨٣٫٨٩٩ ٥١٫٨٨٠ ١٣٦٫٨٢٩ ٢٩٥٫١٩٠ 
     اقساط إعادة التأمین المسندة

 )٣٫٩٦٤( )٣٫٩٦٤( - - محلیة –
 )٤٠٫٠٥١( )٤٠٫٠٤٥( - )٦( دولیة –
 )٤٤٫٠١٥( )٤٤٫٠٠٩( - )٦( 

     مصاریف فائض الخسائر
 )٥٤٣( )٧٦( )١٩٦( )٢٧١( محلیة -
 )٣٫٤٨٨( )٧٣٢( )٢٫٤٨٥( )٢٧١( دولیة -
 )٤٫٠٣١( )٨٠٨( )٢٫٦٨١( )٥٤٢( 

 ٤٣٥٫٨٥٣ ٧٫٠٦٣ ١٣٤٫١٤٨ ٢٩٤٫٦٤٢ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 ١١٫٣٢٤ )١٫١٩٧( ٩٣٫٩٠٨ )٨١٫٣٨٧( غیر المكتسبة ، صافي  التغیر في أقساط التأمین
 ٤٤٧٫١٧٧ ٥٫٨٦٦ ٢٢٨٫٠٥٦ ٢١٣٫٢٥٥ صافي األقساط المكتسبة

 ٧٫٠٧٣ ٧٫٠٧٣ - - عموالت إعادة تأمین 
 ١٫٨٥٠ ١٫٠٣٩ ٦٥ ٧٤٦ إیرادات إكتتاب أخرى

 ٤٥٦٫١٠٠ ١٣٫٩٧٨ ٢٢٨٫١٢١ ٢١٤٫٠٠١ اإلیرادات صافي
     

     تكالیف ومصاریف االكتتاب
 (٣٨٤٫٣٢٥) ١٫٧٩٨ (٢٦٢٫٢٨٧) (١٢٣٫٨٣٦) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٤٫١٢٤ (٢٫١٠٤) ٥٫٣٨٤ ٨٤٤ معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة حصة
 (٣٨٠٫٢٠١) (٣٠٦) (٢٥٦٫٩٠٣) (١٢٢٫٩٩٢) صافي المطالبات المدفوعة

 (١٣٫٨٩٨) ٤٩٧ ١٤٫٣٤٦ (٢٨٫٧٤١) ، صافيتحت التسویةالتغیر في المطالبات 
 (٨٫٤٣٠) (١٫٩١٢) ١٫٠٥٠ (٧٫٥٦٨) وغیر المبلغ عنھا، صافي تحت التسویةالتغیر في المطالبات 

 ٧٫٧٢٥ ١٥٦ ١١٫٠٤٣ (٣٫٤٧٤) احتیاطیات أقساط تأمین اضافیةالتغیر في 
 (٤٣٧) (٢٩١) ١٦ (١٦٢) التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة األخرى

 (٣٩٥٫٢٤١) (١٫٨٥٦) (٢٣٠٫٤٤٨) (١٦٢٫٩٣٧) صافي المطالبات المتكبدة
 (٣٢٫٨٠٤) (٤٫٦٥٢) (١٤٫٥٥١) (١٣٫٦٠١) تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

 (١٧٫٢٧٧) (١٢) (١٧٫٠٦٩) (١٩٦) تكالیف اإلكتتاب األخرى
 (٤٤٥٫٣٢٢) (٦٫٥٢٠) (٢٦٢٫٠٦٨) (١٧٦٫٧٣٤) اإلكتتاب ومصاریف مجموع تكالیف

 ١٠٫٧٧٨ ٧٫٤٥٨ (٣٣٫٩٤٧) ٣٧٫٢٦٧ اإلكتتاب )تكالیف( / صافي دخل
 ٣١٫٣٨٩    إیرادات غیر مخصصة

 (٦٧٫١٠٣)    مصاریف غیر مخصصة
 (٢٤٫٩٣٦)    الخسارة قبل الزكاة للفترةإجمالي 

     
     
     
     
     
     
      



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٢٥ 

 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة -١٨
 

 
 (غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات التأمین الصحي القطاعات التشغیلیة
      االیرادات

     : إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ١٠٧٬١٣٨ ١٧٤ ١٠٦٬٦٥٣ ٣١١ األفراد

 ٢٬١٦٨ ٣٣ ١٬٠٣٠ ١٬١٠٥ الشركات الصغیرة جدا
 ٢٩٬٢٢٨ ٤١٣ ١٠٬٢٩٤ ١٨٬٥٢١ الشركات الصغیرة

 ٤٦٬٧٣٨ ٣٬٣٣٢ ٨٬١٠٧ ٣٥٬٣٠٠ الشركات المتوسطة
 ٣٠٠٬٩٦٤ ٣٦٬٢٢٦ ٩٢٬٧٦٧ ١٧١٬٩٧٠ أخرىشركات 

 ٤٨٦٬٢٣٥ ٤٠٬١٧٨ ٢١٨٬٨٥٠ ٢٢٧٬٢٠٧ 
     اقساط إعادة التأمین المسندة

 (٣٬٠٠٨) (٣٬٠٠٨) - - محلیة –
 (٣٢٬١٣٣) (٣٢٬٠٦٨) - (٦٥) دولیة –
 (٦٥) - (٣٥٬٠٧٦) (٣٥٬١٤١) 

     مصاریف فائض الخسائر
 (٩٠٨) (١١٢) (٥٨١) (٢١٥) محلیة -
 (٧٬٤٠٣) (١٬٢٩٩) (٥٬٨٢٠) (٢٨٤) دولیة -
 (٤٩٩) (٦٬٤٠١) (١٬٤١١) (٨٬٣١١) 

 ٤٤٢٬٧٨٣ ٣٬٦٩١ ٢١٢٬٤٤٩ ٢٢٦٬٦٤٣ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٨٥٬٨٣٢) (١٢٥) (٢١٬٥٧٢) (٦٤٬١٣٥) غیر المكتسبة ، صافي  التغیر في أقساط التأمین
 ٣٥٦٬٩٥١ ٣٬٥٦٦ ١٩٠٬٨٧٧ ١٦٢٬٥٠٨ صافي األقساط المكتسبة

 ٦٬٧٨٧ ٦٬٧٨٧ - - عموالت إعادة تأمین 
 ٤٩٧ ٢٣٤ ٨٨ ١٧٥ إیرادات إكتتاب أخرى

 ٣٦٤٬٢٣٥ ١٠٬٥٨٧ ١٩٠٬٩٦٥ ١٦٢٬٦٨٣ اإلیرادات صافي
     

     تكالیف ومصاریف االكتتاب
 (٣٥٨٬٩٤٩) (١٢٬٨٢٤) (١٨٦٬٩٦٦) (١٥٩٬١٥٩) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١١٬٣٨٣ ٩٬١٤١ ٨٧٣ ١٬٣٦٨ المدفوعةحصة معیدي التأمین من المطالبات 
 (٣٤٧٬٥٦٦) (٣٬٦٨٢) (١٨٦٬٠٩٣) (١٥٧٬٧٩١) صافي المطالبات المدفوعة

 ٣٨٬٥٣٢ ٣٬٥٣٣ ١٢٬٤٦٦ ٢٢٬٥٣٣ ، صافيتحت التسویةالتغیر في المطالبات 
 ٧٬٤٧٩ ٤٥٥ (٦٬٨٢٣) ١٣٬٨٤٧ وغیر المبلغ عنھا، صافي تحت التسویةالتغیر في المطالبات 

 ٨٬٩١٥ (٥٤٥) ٥٬٣٨١ ٤٬٠٧٩ احتیاطیات أقساط تأمین اضافیةالتغیر في 
 ٢٢٢ ٧٥ (١٤٢) ٢٨٩ التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة األخرى

 (٢٩٢٬٤١٨) (١٦٤) (١٧٥٬٢١١) (١١٧٬٠٤٣) صافي المطالبات المتكبدة
 (٢٩٬٥٥٩) (٤٬٥٧٢) (١٣٬٣٨٣) (١١٬٦٠٤) تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

 (٥٬٦٧٩) - (٥٬٦٧٩) - تكالیف اإلكتتاب األخرى
 (٣٢٧٬٦٥٦) (٤٬٧٣٦) (١٩٤٬٢٧٣) (١٢٨٬٦٤٧) اإلكتتاب ومصاریف مجموع تكالیف

 ٣٦٬٥٧٩ ٥٬٨٥١ (٣٬٣٠٨) ٣٤٬٠٣٦ اإلكتتاب )تكالیف( / صافي دخل
 ٢٤٬٣١٤    إیرادات غیر مخصصة

 )٦٨٬٧٨٨(    مصاریف غیر مخصصة
 )٧٬٨٩٥(    إجمالي الخسارة قبل الزكاة للفترة
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٢٦ 

 
 )(تتمھالمعلومات القطاعیة  - ١٨
 

 
 

 (غیر مراجعة) ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات التأمین الصحي القطاعات التشغیلیة
      موجودات 

 ٢٨٫٠٩٢ ٢٨٫٠٨٠ - ١٢ ةحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسب
 ٩٦٫١٤٨ ٧١٫١٧٨ ٢٢٫٢٠٣ ٢٫٧٦٨  حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

 ٢٥٫٤٠٩ ٢٥٫٤٠٩ - - حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ٢٧٬٥١٠ ٣٫٧٣٣ ٩٫٠٧٣ ١٤٫٧٠٤  تكالیف إكتتاب مؤجلة

 ١٧٧٫١٥٩ ٣٦٬٢٢٦ ٩٢٬٧٦٧ ١٧١٬٩٧٠ موجودات القطاع
 ١٫١٤١٫٨٦٧ ١٢٨٫٣٩٩ ٣١٫٢٧٦ ١٧٫٤٨٤ مخصصةموجودات غیر 

 ١٫٣١٩٫٠٢٦    مجموع الموجودات
     

     مطلوبات
 ٤٢٩٫٣٦٦ ٣٢٫٦٤٣ ١٦٠٫٥٩٢ ٢٣٦٫١٣١ إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ٦٫٢٤٧ ٦٫٢٤٧ - - عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة
 ٧٩٫٤٦٤ ٧٦٫٤١٩ (٥٧٫٧١٣) ٦٠٫٧٥٨ مطالبات تحت التسویة

 ٢٢٢٫١٤٧ ٢٨٫٧٦٨ ١٥١٫٤٣٤ ٤١٫٩٤٥ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ٢٠٫٦٨٧ ١٫٠١٨ ١٥٫٩٦٥ ٣٫٧٠٤  إحتیاطیات أقساط تأمین اضافیة

 ٤٫٨٦٩ ١٫٩٠٣ ٢٫٤٣٤ ٥٣٢  إحتیاطیات فنیة أخرى
 ٧٦٢٬٧٧٩ ١٤٦٫٩٩٧ ٢٧٢٫٧١٢ ٣٤٣٬٠٧٠ مطلوبات القطاع
 ٢١٨٬٣٠٨    مخصصةمطلوبات غیر 

 ٣٣٧٫٩٣٩    مجموع حقوق الملكیة
 ١٫٣١٩٫٠٢٦    وحقوق الملكیة  مجموع المطلوبات

 (مراجعة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات التأمین الصحي القطاعات التشغیلیة
      موجودات 

 ٩٠٫١٣٠ ٦٩٫٢٢٤ ١٨٫٢٢١ ٢٫٦٨٥ ةاألقساط غیر المكتسبحصة معیدي التأمین من 
 ٢٠٫٨٠٢ ٢٠٫٨٠٢ - -  حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

 ١٤٫٤٨٧ ١٤٫٤٨٠ - ٧ حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ٢٥٫٦١٨ ٢٫٢٠١ ١٣٫٤١٧ ١٠٫٠٠٠  تكالیف إكتتاب مؤجلة

 ١٥١٫٠٣٧ ١٠٦٫٧٠٧ ٣١٫٦٣٨ ١٢٫٦٩٢ موجودات القطاع
 ١٫١٥٥٫٣٠٣ ١٢٨٫٣٩٩ ٣١٫٢٧٦ ١٧٫٤٨٤ مخصصةموجودات غیر 

 ١٫٣٠٦٫٣٤٠    مجموع الموجودات
     

     مطلوبات
 ٤٢٧٫٠٨٥ ١٧٫٨٤٦ ٢٥٤٫٥٠٠ ١٥٤٫٧٣٩ إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ٣٫٤٨٨ ٣٫٤٨٨ - - عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة
 ٥٩٫٥٤٩ ٧٤٫٩٦٢ (٤٧٫٣٤٨) ٣١٫٩٣٥ التسویةمطالبات تحت 

 ٢٠٩٫١١٠ ٢٢٫٢٤٩ ١٥٣٫٤٨٤ ٣٤٫٣٧٧ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ٢٨٫٤١٢ ١٫١٧٤ ٢٧٫٠٠٨ ٢٣٠  إحتیاطیات أقساط تأمین اضافیة

 ٤٫٤٣٢ ١٫٦١٢ ٢٫٤٥٠ ٣٧٠  إحتیاطیات فنیة أخرى
 ٧٣٢٫٠٧٦ ١٢١٫٣٣١ ٣٨٩٫٠٩٤ ٢٢١٬٦٥١ مطلوبات القطاع
 ٢٠٢٫٦٨٨    مخصصةمطلوبات غیر 

 ٣٧١٫٥٧٦    مجموع حقوق الملكیة
 ١٫٣٠٦٫٣٤٠    وحقوق الملكیة  مجموع المطلوبات
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٢٧ 

 
 )(تتمھالمعلومات القطاعیة  - ١٨
 

 

 (غیر مراجعة) ٢٠٢٢یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات الصحيالتأمین  القطاعات التشغیلیة
      االیرادات

     : إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ٤٢٫٣٧٨ - ٣٦٫٣٤٢ ٦٫٠٣٦ األفراد

 ١٫٢٦٩ ٣ ٢٤٨ ١٫٠١٨ الشركات الصغیرة جدا
 ٢٦٫٩١٤ ٣٠١ ٩٫٩٨١ ١٦٫٦٣٢ الشركات الصغیرة

 ٣٤٫٥٤٣ ٢٫٠٩٨ ٤٫٠٤٦ ٢٨٫٣٩٩ الشركات المتوسطة
 ٩٢٫٤٠١ ١١٫٣٧٤ ٦٫٤٦٦ ٧٤٫٥٦١ أخرىشركات 

 ١٩٧٫٥٠٥ ١٣٫٧٧٦ ٥٧٫٠٨٣ ١٢٦٫٦٤٦ 
     اقساط إعادة التأمین المسندة

 (١٫٤٩٥) (١٫٤٩٥) - - محلیة –
 (٩٫٣٩٥) (٩٫٣٩٢) - (٣) دولیة –
 (٣) - (١٠٫٨٨٧) (١٠٫٨٩٠) 

     مصاریف فائض الخسائر
 )٢٧٤( (٣٨) (٩٨) (١٣٨) محلیة -
 (١٫٧٤٧) (٣٦٦) (١٫٢٤٣) (١٣٨) دولیة -
 (٢٧٦) (١٫٣٤١) (٤٠٣) (٢٫٠٢٠) 

 ١٨٤٫٥٩٥ ٢٫٤٨٦ ٥٥٫٧٤٢ ١٢٦٫٣٦٧ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 ٣٩٫٦٦٥ ١٫٠١١ ٤٩٫٧٣٦ (١١٫٠٨٢) غیر المكتسبة ، صافي  التغیر في أقساط التأمین
 ٢٢٤٫٢٦٠ ٣٫٤٩٧ ٤٠٥٫٤٧٨ ١١٥٫٢٨٥ صافي األقساط المكتسبة

 ٣٫٧١٠ ٣٫٧١٠ - - عموالت إعادة تأمین 
 ١٫٣٨٦ ٨٣٨ ٣٢ ٥١٦ إیرادات إكتتاب أخرى

 ٢٢٩٫٣٥٦ ٨٫٠٤٥ ١٠٥٫٥١٠ ١١٥٫٨٠١ اإلیرادات صافي
     

     تكالیف ومصاریف االكتتاب
 (١٨٦٫٥٧٨) ٣٫٠٥٢ (١٢٩٫٨٥٠) (٥٩٫٧٨٠) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٨٨ (٣٫٠٦٧) ٤٫٥٨٤ (١٫٤٢٩) المدفوعةحصة معیدي التأمین من المطالبات 
 (١٨٦٫٤٩٠) (١٥) (١٢٥٫٢٦٦) (٦١٫٢٠٩) صافي المطالبات المدفوعة

 (٢٫٠٣٧) ٨٢ ١٠٬٧٣٨ (١٢٨٥٨) ، صافيتحت التسویةالتغیر في المطالبات 
 ٢٫٣٥١ (٢٫٠٦٠) ٧٫٧٥١ (٣٫٣٤٠) وغیر المبلغ عنھا، صافي تحت التسویةالتغیر في المطالبات 

 ٣٫٤٨٨ ٢٢٥ ١٫٩٢١ ١٫٣٤٢ احتیاطیات أقساط تأمین اضافیةالتغیر في 
 (٥٠) (١٠٢) ١٢٤ (٧٢) التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة األخرى

 (١٨٢٫٧٣٨) (١٫٨٧٠) )١٠٤٬٧٣٢( (٧٦٫١٣٧) صافي المطالبات المتكبدة
 (١٦٫٠٦٦) (٢٫٤٥٦) (٦٫٤٥٦) (٧٫١٥٤) تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

 (٩٫١٢٦) (١٠) (٨٫٩٢٠) (١٩٦) تكالیف اإلكتتاب األخرى
 (٢٠٧٫٩٣٠) (٤٫٣٣٦) )١٢٠٬١٠٨( (٨٣٫٤٨٧) اإلكتتاب ومصاریف مجموع تكالیف

 ٢١٫٤٢٦ ٣٫٧٠٩ )١٤٬٥٩٨( ٣٢٫٣١٤ اإلكتتاب )تكالیف( / صافي دخل
 ٦٫٥٥٦    إیرادات غیر مخصصة

 )٣١٬٩١٨(    مصاریف غیر مخصصة
 )٣٬٩٣٦(    إجمالي الخسارة قبل الزكاة للفترة
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٢٨ 

 
 )(تتمھالمعلومات القطاعیة  - ١٨
 

 

 (غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع والحوادثالممتلكات  المركبات التأمین الصحي القطاعات التشغیلیة
      االیرادات

     : التأمین المكتتبةإجمالي أقساط 
 ٥٣٬٠١٧ ٩٨ ٥٢٬٧٩٣ ١٢٦ األفراد

 ٦٩٥ - ٣٥٦ ٣٣٩ الشركات الصغیرة جدا
 ١٣٬١٧٤ ٢٥٨ ٦٬١٨٤ ٦٬٧٣٢ الشركات الصغیرة

 ١٨٬٢٧٠ ١٬٨٥٢ ٢٬٤٠٧ ١٤٬٠١١ الشركات المتوسطة
 ١١٠٬٧٤٩ ٨٬٥١٩ ٣٧٬٣٩٤ ٦٤٬٨٣٦ أخرىشركات 

 ١٩٥٬٩٠٥ ١٠٬٧٢٧ ٩٩٬١٣٤ ٨٦٬٠٤٤ 
     التأمین المسندةاقساط إعادة 

 (١٬٠١٦) (١٬٠١٦) - - محلیة –
 (٧٬٨٨٩) (٧٬٨٨٠) - (٩) دولیة –
 (٩) - (٨٬٨٩٦) (٨٬٩٠٥) 

     مصاریف فائض الخسائر
 (٣٧٠) (٦٤) (١٨١) (١٢٥) محلیة -
 (٢٬٧١٤) (٥٧٢) (٢٬٠١٧) (١٢٥) دولیة -
 (٢٥٠) (٢٬١٩٨) (٦٣٦) (٣٬٠٨٤) 

 ١٨٣٬٩١٦ ١٬١٩٥ ٩٦٬٩٣٦ ٨٥٬٧٨٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 ٢٬٣٤٤ ١٬٠١٥ ٢٬٩٥١ (١٬٦٢٢) غیر المكتسبة ، صافي  التغیر في أقساط التأمین
 ١٨٦٬٢٦٠ ٢٬٢١٠ ٩٩٬٨٨٧ ٨٤٬١٦٣ صافي األقساط المكتسبة

 ٤٬١٩٠ ٤٬١٩٠ - - عموالت إعادة تأمین 
 ٦٥ ١٠ ١٠ ٤٥ إیرادات إكتتاب أخرى

 ١٩٠٬٥١٥ ٦٬٤١٠ ٩٩٬٨٩٧ ٨٤٬٢٠٨ اإلیرادات صافي
     

     تكالیف ومصاریف االكتتاب
 (١٥٩٬٧٢٨) (٥٬٦٢٧) (٩٣٬٠٩٩) (٦١٬٠٠٢) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٦٬٠٢٦ ٤٬٨٠٣ ٨٧٣ ٣٥٠ حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 (١٥٣٬٧٠٢) (٨٢٤) (٩٢٬٢٢٦) (٦٠٬٦٥٢) صافي المطالبات المدفوعة

 ٣٬٣٩١ ١٬٧٧٣ ٢٬٢٧٣ (٦٥٥) ، صافيالتسویة تحتالتغیر في المطالبات 
 (٦٬١٣١) (١٢١) (٣٬٢٨٤) (٢٬٧٢٦) وغیر المبلغ عنھا، صافي تحت التسویةالتغیر في المطالبات 

 (٣٬٣٦٨) ٦٧٢ (٩٣٦) (٣٬١٠٤) احتیاطیات أقساط تأمین اضافیةالتغیر في 
 (٦٧) ٣٣ (٦٨) (٣٢) التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة األخرى

 (١٥٩٬٨٧٧) ١٬٥٣٣ (٩٤٬٢٤١) (٦٧٬١٦٩) المطالبات المتكبدةصافي 
 (١٦٬٠٣٧) (٢٬٧٤٩) (٧٬٣٦٩) (٥٬٩١٩) تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

 ٤٬١٩٨ - ٤٬١٩٨ - تكالیف اإلكتتاب األخرى
 (١٧١٬٧١٦) (١٬٢١٦) (٩٧٬٤١٢) (٧٣٬٠٨٨) اإلكتتاب ومصاریف مجموع تكالیف

 ١٨٬٧٩٩ ٥٬١٩٤ ٢٬٤٨٥ ١١٬١٢٠ صافي دخل اإلكتتاب
 ١٥٬٥٨٣    إیرادات غیر مخصصة

 (٤٢٬٩٨١)    مصاریف غیر مخصصة
 (٨٬٥٩٩)    إجمالي الخسارة قبل الزكاة للفترة
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٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٢٩ 

 

  اإلضافیةالمعلومات -١٩
  الموجزة قائمة المركز المالي األولیة -. أ  ١٩

 
 المجموع المساھمین عملیات عملیات التأمین 
 دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 (مراجعة) غیر مراجعة)( (مراجعة) غیر مراجعة)( (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 بآالف الریاالت السعودیة 

       موجودات
 ٤٧٩٬٣٨١ ٣٦٨٬٧٩٥ ٢٧١٬٥٦٢ ١٣٠٬٨٨٨ ٢٠٧٬٨١٩ ٢٣٧٬٩٠٧ نقدیة وما في حكمھا

 ١٢٩٬١١٣ ١٨٩٬١٧٩ - ٤٤٬٦٩٦ ١٢٩٬١١٣ ١٤٤٬٤٨٣ ودائع مرابحة 

مدینة، ذمم أقساط تأمین ومعیدي تأمین 
 صافي

٢١٨٬٨٨٤ ٢٦٧٬٤٥٧ - - ٢١٨٬٨٨٤ ٢٦٧٬٤٥٧ 

حصة معیدي التأمین من األقساط غیر 
 المكتسبة

١٤٬٤٨٧ ٢٨٬٠٩٢ - - ١٤٬٤٨٧ ٢٨٬٠٩٢ 

التأمین من المطالبات حصة معیدي 
  تحت التسویة

٩٠٬١٣٠ ٩٦٬١٤٨ - - ٩٠٬١٣٠ ٩٦٬١٤٨ 

مطالبات الحصة معیدي التأمین من 
 المتكبدة وغیر المبلغ عنھا

٢٠٬٨٠٢ ٢٥٬٤٠٩ - - ٢٠٬٨٠٢ ٢٥٬٤٠٩ 

 ٢٥٬٦١٨ ٢٧٬٥١٠ - - ٢٥٬٦١٨ ٢٧٬٥١٠ مؤجلة وثائق تأمین تكالیف إكتتاب 

 ٨٣ ٩٢ - - ٨٣ ٩٢ أقساط تأمین مؤجلة خسائر فائض

 ١٦١٬٦٢٦ ١٦٠٬٥٨٨ ١٠٠٬١٢٨ ١٠١٬٠٥٢ ٦١٬٤٩٨ ٥٩٬٥٣٦ استثمارات متاحة للبیع

 - ١٣٬١١٢ - ١٣٬١١٢ - - استثمار في شركات زمیلة

 ١٩٬٧٢٤ ١٧٬٨٤٤ ٩٬٧٢٤ ٧٬٨٤٤ ١٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠ استثمارات محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق

مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات 
 أخرى 

٥٦٬٤٧٩ ٣٤٬٨٩٩ ٢٬٥٤٧ ٧٠٦ ٥٣٬٩٣٢ ٣٤٬١٩٣ 

 ٤٬٨٤٦ ٤٬٤٥٦ - - ٤٬٨٤٦ ٤٬٤٥٦ ممتلكات ومعدات

 ٧٥٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠ - - ودیعة نظامیة

عوائد استثمار مستحقة من الودیعة 
 النظامیة

- - ١٠٬١٦٧ ١٠٬٤٤٥ ١٠٬١٦٧ ١٠٬٤٤٥ 

 ١٬٣٠٦٬٣٤٠ ١٬٣١٩٬٠٢٦ ٤٦٩٬١٢٨ ٣٨٣٬٧٤٣ ٨٣٧٬٢١٢ ٩٣٥٬٢٨٣

 (٥٨٬٨٠٤) )٧٬٣٣١( (٥٨٬٨٠٤) )٧٬٣٣١( - - مستحق من عملیات التأمین 
١٬٢٤٧٬٥٣٦ ١٬٣١١٬٦٩٥ ٤١٠٬٣٢٤ ٣٧٦٬٤١٢ ٨٣٧٬٢١٢ ٩٣٥٬٢٨٣ إجمالي الموجودات

 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٣٠ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩

 (تتمھ)الموجزة  قائمة المركز المالي األولیة -. أ  ١٩
 

 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ دیسمبر ٣١ یونیو ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 (مراجعة) غیر مراجعة)( (مراجعة) غیر مراجعة)( (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 بآالف الریاالت السعودیة 

       مطلوبات
 ٣٣٬٥٣٥ ٥٬٧٧١ - - ٣٣٬٥٣٥ ٥٬٧٧١ حاملي وثائق تأمین مستحقةمطالبات 

 ٩٤٬٧٦١ ١١٢٬٦٩١ ٢٬٠٤١ ٥٣٩ ٩٢٬٧٢٢ ١١٢٬١٥٢ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٢٥٬٨٠٩ ٤٩٬١٩١ - - ٢٥٬٨٠٩ ٤٩٬١٩١ أرصدة معیدي تأمین دائنة

 ٤٢٧٬٠٨٥ ٤٢٩٬٣٦٦ - - ٤٢٧٬٠٨٥ ٤٢٩٬٣٦٦ أقساط التأمین غیر المكتسبة
 ٣٬٤٨٨ ٦٬٢٤٦ - - ٣٬٤٨٨ ٦٬٢٤٦ عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة

 ٥٩٬٥٤٩ ٧٩٬٤٦٤ - - ٥٩٬٥٤٩ ٧٩٬٤٦٤ مطالبات تحت التسویة 
 ٢٠٩٬١١٠ ٢٢٢٬١٤٧ - - ٢٠٩٬١١٠ ٢٢٢٬١٤٧ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا

 ٢٨٬٤١٢ ٢٠٬٦٨٧ - - ٢٨٬٤١٢ ٢٠٬٦٨٧ إحتیاطیات أقساط تأمین اضافیة
 ٤٬٤٣٢ ٤٬٨٦٩ - - ٤٬٤٣٢ ٤٬٨٦٩ فنیة أخرى  إحتیاطیات

 ٢٠٬١٥٤ ١٩٬٣٦٠ - - ٢٠٬١٥٤ ١٩٬٣٦٠ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ١٬٠٠٨ ١٬٠٠٨ - - ١٬٠٠٨ ١٬٠٠٨ الفائض المتراكم

 ١٧٬٢٥٢ ١٩٬٨٤٢ ١٧٬٢٥٢ ١٩٬٨٤٢ - - الزكاة صمخص
دخل عموالت مستحقة للبنك المركزي 

 السعودي 
- - ١٠٬١٦٧ ١٠٬٤٤٥ ١٠٬١٦٧ ١٠٬٤٤٥ 

 ٩٣٤٬٧٦٤ ٩٨١٬٠٨٧ ٢٩٬٤٦٠ ٣٠٬٨٢٦ ٩٠٥٬٣٠٤ ٩٥٠٬٢٦١ 
 )٥٨٬٨٠٤( )٧٬٣٣١( - - )٥٨٬٨٠٤( )٧٬٣٣١( مستحق لعملیات المساھمین 

 ٨٧٥٬٩٦٠  ٩٧٣٬٧٥٦ ٢٩٬٤٦٠ ٣٠٬٨٢٦ ٨٤٦٬٥٠٠  ٩٤٢٬٩٣٠ مجموع مطلوبات 
       

       الملكیةحقوق 
 ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠ - - رأس المال

 ٢٬١٣١ ٢٬١٣١ ٢٬١٣١ ٢٬١٣١ - - احتیاطي نظامي
 )١٢٠٬٤٠٨( )١٥١٬٨٤٤( )١٢٠٬٤٠٨( )١٥١٬٨٤٤( - - خسائر متراكمة

إحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة 
 للبیع

٥٢٩ )١٬١٠٠( (٨٥٩) )٤٬١٢٩( ١٬٣٨٨ ٣٬٠٢٩ 

 )١٠٬٦٧٦( )١١٬٢٤٨( - )٥٧٢( )١٠٬٦٧٦( )١٠٬٦٧٦( احتیاطي مكافأة نھایة الخدمة قیاس إعادة

 ٣٧١٬٥٧٦ ٣٣٧٬٩٣٩ ٣٨٠٬٨٦٤ ٣٤٥٬٥٨٦ )٩٬٢٨٨( )٧٬٦٤٧( الملكیةمجموع حقوق 
 ١٬٢٤٧٬٥٣٦ ١٬٣١١٬٦٩٥ ٤١٠٬٣٢٤ ٣٧٦٬٤١٢ ٨٣٧٬٢١٢ ٩٣٥٬٢٨٣ الملكیة مجموع مطلوبات وحقوق

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٣١ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩
  الدخل األولیة الموجزةقائمة  -.ب ١٩

 
 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھرالستة  فترة ل 
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

       اإلیرادات 
 ٤٨٦٬٢٣٥ ٤٨٣٬٨٩٩ - - ٤٨٦٬٢٣٥ ٤٨٣٬٨٩٩ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

       أقساط إعادة التأمین المسنده
 (٣٬٠٠٨) )٣٬٩٦٤( - - (٣٬٠٠٨) )٣٬٩٦٤( محلیة –
 دولیة (تشمل أقساط التأمین -

المسندة بواسطة وسطاء 
 محلیین)

)(٣٢٬١٣٣) )٤٠٬٠٥١( - - (٣٢٬١٣٣) )٤٠٬٠٥١ 

 )(٣٥٬١٤١) )٤٤٬٠١٥( - - (٣٥٬١٤١) )٤٤٬٠١٥ 
 (٨٬٣١١) )٤٬٠٣١( - - (٨٬٣١١) )٤٬٠٣١( مصاریف فائض الخسائر

 ٤٤٢٬٧٨٣ ٤٣٥٬٨٥٣ - - ٤٤٢٬٧٨٣ ٤٣٥٬٨٥٣ صافي أقساط التأمین المكتتبة
التغیرات في أقساط التأمین 

 (٨٥٬٨٣٢) ١١٬٣٢٤ - - (٨٥٬٨٣٢) ١١٬٣٢٤ ، صافيغیر المكتسبة
صافي أقساط التامین 

 ٣٥٦٬٩٥١ ٤٤٧٬١٧٧ - - ٣٥٦٬٩٥١ ٤٤٧٬١٧٧ المكتسبة
 ٦٬٧٨٧ ٧٬٠٧٣ - - ٦٬٧٨٧ ٧٬٠٧٣ عمولة إعادة التأمین 

 ٤٩٧ ١٬٨٥٠ - - ٤٩٧ ١٬٨٥٠ اخرىإكتتاب  دخل
 ٣٦٤٬٢٣٥ ٤٥٦٬١٠٠ - - ٣٦٤٬٢٣٥ ٤٥٦٬١٠٠ اإلیرادات صافي

       
 

       اإلكتتاب تكالیف ومصاریف
 (٣٥٨٬٩٤٩) )٣٨٤٬٣٢٥( - - (٣٥٨٬٩٤٩) )٣٨٤٬٣٢٥( إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معیدي التأمین من 
 ١١٬٣٨٣ ٤٬١٢٤ - - ١١٬٣٨٣ ٤٬١٢٤ المطالبات المدفوعة

 (٣٤٧٬٥٦٦) )٣٨٠٬٢٠١( - - (٣٤٧٬٥٦٦) )٣٨٠٬٢٠١( صافي المطالبات المدفوعة
التغیر في المطالبات تحت 

 ٣٨٬٥٣٢ )١٣٬٨٩٨( - - ٣٨٬٥٣٢ )١٣٬٨٩٨( ، صافيالتسویة
 دةالمتكب المطالبات في التغیر
 ٧٬٤٧٩ )٨٬٤٣٠( - - ٧٬٤٧٩ )٨٬٤٣٠( صافي عنھا، المبلغ وغیر

التغیر في احتیاطیات أقساط 
 ٨٬٩١٥ ٧٬٧٢٥ - - ٨٬٩١٥ ٧٬٧٢٥ تأمین اضافیة

 ٢٢٢ )٤٣٧( - - ٢٢٢ )٤٣٧( التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة 
 (٢٩٢٬٤١٨) )٣٩٥٬٢٤١( - - (٢٩٢٬٤١٨) )٣٩٥٬٢٤١( صافي المطالبات المتكبدة

 (٢٩٬٥٥٩) )٣٢٬٨٠٤( - - (٢٩٬٥٥٩) )٣٢٬٨٠٤( تكالیف اكتتاب وثائق التأمین
 (٥٬٦٧٩) )١٧٬٢٧٧(   (٥٬٦٧٩) )١٧٬٢٧٧( تكالیف اإلكتتاب األخرى 

مجموع تكالیف ومصاریف 
 اإلكتتاب

)(٣٢٧٬٦٥٦) )٤٤٥٬٣٢٢( - - (٣٢٧٬٦٥٦) )٤٤٥٬٣٢٢ 

 - ٣٦٬٥٧٩ ١٠٬٧٧٨ صافي دخل اإلكتتاب
 

- 
 ٣٦٬٥٧٩ ١٠٬٧٧٨ 

 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٣٢ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩
 الدخل األولیة الموجزة ( تتمھ) قائمة  -.ب ١٩

 
 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھرالستة فترة ل 
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ٣٦٬٥٧٩ ١٠٬٧٧٨ - - ٣٦٬٥٧٩ ١٠٬٧٧٨ صافي دخل اإلكتتاب المرحل
/(المصاریف) األخرى، اإلیرادات 

       صافي
مخصص دیون مشكوك في 

 (٨٬٩٢٦) )٢٬١٦٠( - - (٨٬٩٢٦) )٢٬١٦٠( تحصیلھا
الرواتب والتكالیف المتعلقة 

 (٣٨٬٦٧٨) )٤٠٬٦٥٣( - - (٣٨٬٦٧٨) )٤٠٬٦٥٣( بالموظفین
 (٢١٬١٨٤) )٢٤٬٢٩٠( (٤٬٢٣٣) )١٬٣٣٣( (١٦٬٩٥١) )٢٢٬٩٥٧( مصاریف عمومیة وإداریة أخرى

 ١٤٬٤٦١ ١٩٬٥٤١ ٨٬١٠٣ ١٢٬٥٦٢ ٦٬٣٥٨ ٦٬٩٧٩ ستثماراإل أرباح
 ٩٬٨٥٣ ٨٦ ٥٬١٩٥ - ٤٬٦٥٨ ٨٦ ایرادات أخرى

 - ١١٬٧٦٢ - ١١٬٧٦٢ - - حصة ربح استثمار في شركة زمیلة
) المصاریفاالیرادات/ ( مجموع
 األخرى

)(٤٤٬٤٧٤) )٣٥٬٧١٤( ٩٬٠٦٥ ٢٢٬٩٩١ (٥٣٬٥٣٩) )٥٨٬٧٠٥ 

 (٧٬٨٩٥) )٢٤٬٩٣٦( ٩٬٠٦٥ ٢٢٬٩٩١ (١٦٬٩٦٠) )٤٧٬٩٢٧( ) للفترة الدخل/(الخسارة مجموع 
 

 - - - - - - الفائض العائد لعملیات التأمین 
للفترة  الدخل / / (الخسارة)صافي 

 (٧٬٨٩٥) )٢٤٬٩٣٦( ٩٬٠٦٥ ٢٢٬٩٩١ (١٦٬٩٦٠) )٤٧٬٩٢٧( العائد للمساھمین قبل الزكاة  
 (٦٬٤٨٩) )٦٬٥٠٠( (٦٬٤٨٩) )٦٬٥٠٠( - - الزكاة المحملة على الفترة 

للفترة  الدخل / (الخسارة) صافي
 (١٤٬٣٨٤) )٣١٬٤٣٦( ٢٬٥٧٦ ١٦٬٤٩١ (١٦٬٩٦٠) )٤٧٬٩٢٧( العائد لعملیات المساھمین 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٣٣ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩

 ( تتمھ)الموجزة  قائمة الدخل الشامل اآلخر- جـ.١٩
 

 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھرالستة فترة ل 
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 (١٤٬٣٨٤) )٣١٬٤٣٦( (١٤٬٣٨٤) )٣١٬٤٣٦( - - للفترة  الخسارةصافي 
       

الدخل / (الخسارة) الشامل 
 اآلخر 

      

مة إلى قائ اسیعاد تصنیفھ بنود
في فترات  دخل عملیات التأمین

 الحقة:
      

التغیر في قیمة اإلستثمارات 
 المتاحة للبیع ، صافي

٣٣٣ )١٬٦٢٩( ٤٨٣ )٣٬٢٧٠( (١٥٠) ١٬٦٤١ 

منافع نھایة  /إعادة قیاس خسارة
الخدمة من استثمار في شركة 

 زمیلة
- - )٥٧٢( - )٥٧٢( - 

الدخل إجمالي 
 الشامل للفترة/(الخسارة)

٣٣٬٦٣٧( - )٣٥٬٢٧٨( (١٥٠) ١٬٦٤١( - 

مجموع الخسارة العائد لعملیات 
 التأمین 

- - - - - - 

مجموع الدخل /(الخسارة)العائد 
 لعملیات المساھمین

(١٤٬٠٥١) )٣٣٬٦٣٧( (١٣٬٩٠١) )٣٥٬٢٧٨( (١٥٠) ١٬٦٤١ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٣٤ 

 
 المعلومات اإلضافیة (تتمة)-١٩
  الدخل األولیة الموجزةقائمة  -.ب ١٩

 
 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة لفترة  
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

       اإلیرادات 
 ١٩٥٬٩٠٥ ١٩٧٬٥٠٥ - - ١٩٥٬٩٠٥ ١٩٧٬٥٠٥ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

       أقساط إعادة التأمین المسنده
 (١٬٠١٦) )١٬٤٩٥( - - (١٬٠١٦) )١٬٤٩٥( محلیة –
 دولیة (تشمل أقساط التأمین -

المسندة بواسطة وسطاء 
 محلیین)

)(٧٬٨٨٩) )٩٬٣٩٥( - - (٧٬٨٨٩) )٩٬٣٩٥ 

 )(٨٬٩٠٥) )١٠٬٨٩٠( - - (٨٬٩٠٥) )١٠٬٨٩٠ 
 (٣٬٠٨٤) )٢٬٠٢٠( - - (٣٬٠٨٤) )٢٬٠٢٠( مصاریف فائض الخسائر

 ١٨٣٬٩١٦ ١٨٤٬٥٩٥ - - ١٨٣٬٩١٦ ١٨٤٬٥٩٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة
التغیرات في أقساط التأمین 

 ٢٬٣٤٤ ٣٩٬٦٦٥ - - ٢٬٣٤٤ ٣٩٬٦٦٥ ، صافيغیر المكتسبة
صافي أقساط التامین 

 ١٨٦٬٢٦٠ ٢٢٤٬٢٦٠ - - ١٨٦٬٢٦٠ ٢٢٤٬٢٦٠ المكتسبة
 ٤٬١٩٠ ٣٬٧١٠ - - ٤٬١٩٠ ٣٬٧١٠ عمولة إعادة التأمین 

 ٦٥ ١٬٣٨٦ - - ٦٥ ١٬٣٨٦ اخرىإكتتاب  دخل
 ١٩٠٬٥١٥ ٢٢٩٬٣٥٦ - - ١٩٠٬٥١٥ ٢٢٩٬٣٥٦ اإلیرادات صافي

       
 

       اإلكتتاب تكالیف ومصاریف
 (١٥٩٬٧٢٨) )١٨٦٬٥٧٨( - - (١٥٩٬٧٢٨) )١٨٦٬٥٧٨( إجمالي المطالبات المدفوعة

معیدي التأمین من حصة 
 ٦٬٠٢٦ ٨٨ - - ٦٬٠٢٦ ٨٨ المطالبات المدفوعة

 (١٥٣٬٧٠٢) )١٨٦٬٤٩٠( - - (١٥٣٬٧٠٢) )١٨٦٬٤٩٠( صافي المطالبات المدفوعة
التغیر في المطالبات تحت 

 ٣٬٣٩١ )٢٬٠٣٧( - - ٣٬٣٩١ )٢٬٠٣٧( ، صافيالتسویة
 دةالمتكب المطالبات في التغیر
 (٦٬١٣١) ٢٬٣٥١ - - (٦٬١٣١) ٢٬٣٥١ صافي عنھا، المبلغ وغیر

التغیر في احتیاطیات أقساط 
 (٣٬٣٦٨) ٣٬٤٨٨ - - (٣٬٣٦٨) ٣٬٤٨٨ تأمین اضافیة

 (٦٧) )٥٠( - - (٦٧) )٥٠( التغیر في اإلحتیاطیات الفنیة 
 (١٥٩٬٨٧٧) )١٨٢٬٧٣٨( - - (١٥٩٬٨٧٧) )١٨٢٬٧٣٨( صافي المطالبات المتكبدة

 (١٦٬٠٣٧) )١٦٬٠٦٦( - - (١٦٬٠٣٧) )١٦٬٠٦٦( تكالیف اكتتاب وثائق التأمین
 ٤٬١٩٨ )٩٬١٢٦(   ٤٬١٩٨ )٩٬١٢٦( تكالیف اإلكتتاب األخرى 

مجموع تكالیف ومصاریف 
 اإلكتتاب

)(١٧١٬٧١٦) )٢٠٧٬٩٣٠( - - (١٧١٬٧١٦) )٢٠٧٬٩٣٠ 

 ١٨٬٧٩٩ ٢١٬٤٢٦ - - ١٨٬٧٩٩ ٢١٬٤٢٦ صافي دخل اإلكتتاب

 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٣٥ 

 المعلومات اإلضافیة (تتمة)-١٩
 الدخل األولیة الموجزة ( تتمھ) قائمة  -.ب -١٩

 
 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة لفترة  
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ١٨٬٧٩٩ ٢١٬٤٢٦ - - ١٨٬٧٩٩ ٢١٬٤٢٦ صافي دخل اإلكتتاب المرحل
اإلیرادات /(المصاریف) 

       األخرى، صافي
عكس مخصص دیون مشكوك 

 (١٠٬٤٩٤) ٤٣٧ - - (١٠٬٤٩٤) ٤٣٧ في تحصیلھا
الرواتب والتكالیف المتعلقة 

 (١٩٬٢٥٨) )٢١٬١٥٤( - - (١٩٬٢٥٨) )٢١٬١٥٤( بالموظفین
مصاریف عمومیة وإداریة 

 (١٣٬٢٢٩) )١١٬٢٠٠( (٣٬٩٦١) )١٬٠٤٥( (٩٬٢٦٨) )١٠٬١٥٥( أخرى
 ٧٬٩٢٨ ٦٬٨٠٥ ٤٬٩٨٢ ٣٬٣٩٢ ٢٬٩٤٦ ٣٬٤١٣ ستثماراإل أرباح

 ٧٬٦٥٥ )٢٥٠( ٥٬١٩٥ - ٢٬٤٦٠ )٢٥٠( ایرادات أخرى
االیرادات/  مجموع

 ) األخرىالمصاریف(
)(٢٧٬٣٩٨) )٢٥٬٣٦٢( ٦٬٢١٦ ٢٬٣٤٧ (٣٣٬٦١٤) )٢٧٬٧٠٩ 

مجموع الدخل /(الخسارة) 
 (٨٬٥٩٩) )٣٬٩٣٦( ٦٬٢١٦ ٢٬٣٤٧ (١٤٬٨١٥) )٦٬٢٨٣( للفترة 

 
 - - - - - - مینأالعائد لعملیات التالفائض 
الدخل  /(الخسارة) صافي 

للفترة العائد للمساھمین قبل 
 الزكاة  

)(٨٬٥٩٩) )٣٬٩٣٦( ٦٬٢١٦ ٢٬٣٤٧ (١٤٬٨١٥) )٦٬٢٨٣ 

 (٣٬٢٤٥) )٣٬٢٥٠( (٣٬٢٤٥) )٣٬٢٥٠( - - الزكاة المحملة على الفترة 
الدخل  /(الخسارة) صافي 

لعملیات  للفترة العائد
  المساھمین

)(١١٬٨٤٤) )٧٬١٨٦( ٢٬٩٧١ )٩٠٣( (١٤٬٨١٥) )٦٬٢٨٣ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٣٦ 

 
 المعلومات اإلضافیة (تتمة)-١٩

 )(تتمھالموجزة  قائمة الدخل الشامل اآلخر-جـ .١٩
 

 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة لفترة  
 المجموع عملیات المساھمین التأمینعملیات  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

إجمالي الدخل /(الخسارة) 
 للفترة 

- - )٧٫١٨٥(  )١١٬٨٤٤(  )٨٬١٨٥(  )١١٬٨٤٤(  

       
الدخل / (الخسارة) الشامل 

 اآلخر 
      

ائمة إلى ق اسیعاد تصنیفھ بنود
 في فترات التأمیندخل عملیات 

 الحقة:
      

التغیر في قیمة اإلستثمارات 
 المتاحة للبیع ، صافي

١٥٠( ١٬٤١٤(  )٩٬٣٥٠(  )٤٦٩(  )٧٬٩٣٦(  )٦١٩(  

الدخل /(الخسارة) إجمالي 
 الشامل للفترة

١٥٠( ١٬٤١٤(  )١٦٬٥٣٥(  )١٢٬٣١٣(  )١٥٬١٢١(  )١٢٬٤٦٣(  

مجموع الربح العائد لعملیات 
 التأمین 

- - - - -  

مجموع الدخل /(الخسارة) 
 العائد لعملیات المساھمین

١٥٠( ١٬٤١٤(  )١٦٬٥٣٥(  )١٢٬٣١٣(  )١٥٬١٢١(  )١٢٬٤٦٣(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٣٧ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩
  الموجزةاألولیة قائمة التدفقات النقدیة  -.د ١٩
 

 (غیر مراجعة)یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھر الستةفترة ل 
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

       التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 (٧٬٨٩٥) )٢٤٬٩٣٦( (٧٬٨٩٥) )٢٤٬٩٣٦( - - للفترة قبل الزكاة  الخسارةصافي 

       النقدیة:التعدیالت للبنود غیر 
 ٨٣٧ ٩٤٩ - - ٨٣٧ ٩٤٩ الممتلكات والمعدات  استھالك
 )٢٬٠٦٧( )٧٬٥١٧( (٢٬٠٦٧) )٧٬١٩٨(  )٣١٩( اإلستثمارات المتاحة للبیع استبعاد مكاسب

 ٢٬٦١٥ ١٬٩٦١ - - ٢٬٦١٥ ١٬٩٦١ للموظفینمخصص مكافآت نھایة الخدمة 
 - )١١٬٧٦٢( - )١١٬٧٦٢( - - حصة ربح استثمار في شركة زمیلة

 ٨٬٩٢٦ ٢٬١٦٠ - - ٨٬٩٢٦ ٢٬١٦٠ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 (٥٬٣٨٨) - (٥٬٣٨٨) - - - عكي مخصص الزكاة 

 الموجودات و المطلوباتالتغییرات في 
        التشغیلیة:

 )١٠٤٬٠٨٧( )٥٠٬٧٣٣( - - (١٠٤٬٠٨٧) )٥٠٬٧٣٣( ذمم أقساط تأمین ومعیدي تأمین مدینة 
حصة معیدي التأمین من األقساط غیر 

 )٥٬٣١٨( )١٣٬٦٠٥( - - (٥٬٣١٨) )١٣٬٦٠٥( المكتسبة
حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 

 ٢٬٩٤٧ )٦٬٠١٨( - - ٢٬٩٤٧ )٦٬٠١٨( التسویة
حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة 

 ٢٬٢٩٢ )٤٬٦٠٧( - - ٢٬٢٩٢ )٤٬٦٠٧( مبلغ عنھاال غیر
 )٩٬٦٥٦( )١٬٨٩٢( - - (٩٬٦٥٦) )١٬٨٩٢( تكالیف إكتتاب وثائق تأمین مؤجلة 
 )٨٣( )٩( - - (٨٣) )٩( فائض خسائر أقساط تأمین مؤجلة

 )١٨٬٤٦٦( ٢١٬٥٨٠ (٤٬٣٤٣) ١٬٨٤١ (١٤٬١٢٣) ١٩٬٧٣٩ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصاریف 
 ٤٤٬٦٥١ )٢٧٬٧٦٤( - - ٤٤٬٦٥١ )٢٧٬٧٦٤( مطالبات حاملي وثائق تأمین مستحقة
 ٩٬٣٧٩ ١٧٬٩٢٨ ١٤٩ )١٬٥٠٢( ٩٬٢٣١ ١٩٬٤٣٠ مطلوبات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٢١٬١٥٣ ٢٣٬٣٨٢ - - ٢١٬١٥٣ ٢٣٬٣٨٢ أرصدة معیدي التأمین دائنة 
 ٩١٬١٥٠ ٢٬٢٨١ - - ٩١٬١٥٠ ٢٬٢٨١ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ١٬١٠٦ ٢٬٧٥٨ - - ١٬١٠٦ ٢٬٧٥٨ عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة
 )٤١٬٤٧٩( ١٩٬٩١٥ - - (٤١٬٤٧٩) ١٩٬٩١٥ مطالبات تحت التسویة 

 )٩٬٧٧١( ١٣٬٠٣٧ - - (٩٬٧٧١) ١٣٬٠٣٧ مبلغ عنھا المتكبدة وغیر المطالبات ال
 )٨٬٩١٥( )٧٬٧٢٥( - - (٨٬٩١٥) )٧٬٧٢٥( اإلضافیة  التأمینأقساط ات احتیاطی

 )٢٢٢( ٤٣٧ - - (٢٢٢) ٤٣٧ احتیاطیات فنیة أخرى 
 )٤٬٦٥٨( - - - (٤٬٦٥٨) - فائض متراكم 

 (٢٬٤٠٩) - - - (٢٬٤٠٩) - أرصدة إعادة تأمین مستحقة 
 (٣٥٬٣٥٧) )٥٠٬١٨٠( (١٩٬٥٤٤) )٤٣٬٥٥٧( (١٥٬٨١٣) )٦٬٦٢٣( األنشطة التشغیلیة في ملمستخدا النقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمین التعاوني
  شركة مساھمة سعودیة)(
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

٣٨ 

 
 (تتمة) اإلضافیةالمعلومات -١٩

 (تتمة) األولیة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة  -.د١٩
 

 (غیر مراجعة) یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھر الستةفترة ل  
 المجموع عملیات المساھمین عملیات التأمین  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ایضاح 
 بآالف الریاالت السعودیة  

المستحق من عملیات 
   التأمین

 - - )٢٠٬٩٣٦ )٥١٬٤٧٣( ٢٠٬٩٣٦ )٥١٬٤٧٣ 
المستحق لعملیات 

 المساھمین
 (٢٠٬٩٣٦) ٥١٬٤٧٣ - - (٢٠٬٩٣٦) ٥١٬٤٧٣ 

 (٨٬٥٨٥) )٣٬٩١٠( (٨٬٥٨٥) )٣٬٩١٠( - -  زكاة مدفوعة
مكافآت نھایة الخدمة 

 مدفوعة للموظفین
 )(١٬٦٥٦) )٢٬٧٥٥( - - (١٬٦٥٦) )٢٬٧٥٥ 

األنشطة من صافي النقد 
 التشغیلیة

 
(٤٥٬٥٩٨) )٥٦٬٨٤٥( (٧٬١٩٣) )٩٨٬٩٤٠( (٣٨٬٤٠٥) ٤٢٬٠٩٥ 

التدفقات النقدیة من 
 األنشطة االستثماریة

       
ودائع  إضافاتصافي 

 مرابحة 
 )(١٠٠٬٠٠٠) )٦٠٬٠٦٦( (١٠٠٬٠٠٠) )٤٤٬٦٩٦( - )١٥٬٣٧٠ 

متحصالت من بیع 
 استثمارات متاحة للبیع

 ١٤٬٨٧٨ ١٦٬٥٣٩ ١٣٬٥٤٢ ١٢٬٦١٧ ١٬٣٣٦ ٣٬٩٢٢ 
ممتلكات في  إضافات
 ومعدات

 )١٬٢٣٨( )٥٥٩( - - )١٬٢٣٨( )٥٥٩( 
إضافات في استثمارات 

محتفظ بھا لتاریخ 
 اإلستحقاق

٨ 
- - - )٩٬٣٧٤( - )٩٬٣٧٤( 

متحصالت من 
محتفظ بھا استثمارات 
 االستحقاق حتى تاریخ

 
- - ١٬٨٨٠ - ١٬٨٨٠ - 

إضافات على 
 االستثمارات المتاحة للبیع

 - (١٬٣٢٧) )(٣٬٢٠٦) )١١٬٥٣٥( (١٬٨٧٩) )١١٬٥٣٥ 

النقد الناتج من  صافي
 األنشطة االستثماریة

 
)٩٨٬٩٤٠( )٥٣٬٧٤١( (٩٧٬٧١١) )٤١٬٧٣٤( (١٬٢٢٩) )١٢٬٠٠٧( 

        
صافي التغیر في النقدیة 

 وما في حكمھا
 (١٤٤٬٥٣٨) )١١٠٬٥٨٦( (١٠٤٬٩٠٤) )١٤٠٬٦٧٤( (٣٩٬٦٣٤) ٣٠٬٠٨٨ 

 النقدیة وما في حكمھا
 الفترةبدایة 

٥٦٠٬٠٧٠ ٤٧٩٬٣٨١ ٣٥٦٬٦٠٤ ٢٧١٬٥٦٢ ٢٠٣٬٤٦٦ ٢٠٧٬٨١٩ ٤ 

النقدیة وما في حكمھا 
 ٤ الفترةنھایة 

٤١٥٬٥٣٢ ٣٦٨٬٧٩٥ ٢٥١٬٧٠٠ ١٣٠٬٨٨٨ ١٦٣٬٨٣٢ ٢٣٧٬٩٠٧ 

        
معلومات غیر نقدیة 

 إضافیة: 
 

      

التغیر في القیمة العادلة 
 لالستثمارات المتاحة للبیع

 ٣٣٣ )١٬٦٢٩( ٤٨٣ )٣٬٢٧٠( )١٥٠( ١٬٦٤١ 
عوائد إستثمار الودیعة 

 النظامیة
 - - ٢٣٤ ٢٧٨ ٢٣٤ ٢٧٨ 

 
 
 



  شركة مالذ للتأمین التعاوني
    شركة مساھمة سعودیة)(
  األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  المالیة القوائمحول  یضاحاتإ

٢٢٠٢یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر والستةالثالثة  لفترتي  

 
٣٩ 

  
  
 

 ركةتشالم التأمین محفظةحصة  - ٢٠
شركة تأمین لمنتج التأمین ضد العیوب الخفیة ، كما  ١٢، وقعت الشركة اتفاقیة مشاركة مع  ٢٠٢٠یونیو  ٢٥في 

أن ھذه اإلتفاقیة تقوم على أساس مبدأـ المشاركة التأمینیة. مالذ  بصفتھا مسؤولة عن إدارة محفظة التأمین ضد 
ة إلدارة المحفظة والتي سیتم اكتسابھا خالل فترة للرسوم اإلداری  -حصریًا  –العیوب الخفیة ستكون مستحقة 

   .٢٠٢٥یونیو  ٢٤سریان اتفاقیة منتج العیوب الخفیة التي تنتھي في 
  

تقوم شركات التأمین المشاركة باإلفصاح في قوائمھا المالیة عن بیاناتھا المالیة المتعلقة بأصول محفظة للتأمین 
ھا ، ومصروفاتھا المتعلقة بحصتھا في المحفظة وفقًا للمعاییر الدولیة ضد العیوب الخفیة ، ومطلوباتھا ، وإیرادات

  .إلعداد التقاریر المالیة المطبقة على األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات المحددة
  

 .تقوم الشركة بإدراج حصتھا في منتج التأمین ضد العیوب الخفیة ضمن قطاع الممتلكات والحوادث
  

 رقام المقارنةأ - ٢١
 

 تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة وإعادة تصنیفھا لتتوافق مع عرض السنة الحالیة لھذه القوائم المالیة.
 

 الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة - ٢٢
  

ـ ١٤٤٤ محرم ١٨بتاریخ من قبل مجلس اإلدارة  الموجزة األولیةالمالیة القوائم تم اعتماد   أغسطس ١٦الموافق (ھ
  .م)٢٠٢٢


