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 شركة مالذ للتأمين التعاوني
  شركة مساهمة سعودية()
 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية القوائمحول  يضاحاتإ

2020سبتمبر  30في  المنتهية أشهر التسعةالثالثة و  لفترتي  

 

 

 التنظيم و األنشطة الرئيسية  -1

ة شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودي هي( "الشركة") شركة مالذ للتأمين التعاوني

بموجب  2007ابريل  9 الموافقهـ 1428 ربيع األول 21 ، وتم تسجيلها بتاريخ60بموجب المرسوم الملكي رقم م/

مير محمد بن عبدالعزيز، ص كز الرئيسي للشركة هو طريق األ. إن عنوان المر1010231787السجل التجاري رقم

 ، المملكة العربية السعودية.11625، الرياض 99763ب 

نظمة المتبعة في للشركة واألوالخدمات التابعة حسب النظام األساسي التأمين  عمالأأهداف الشركة هي ممارسة ن إ

 المملكة العربية السعودية.

 

 أسس االعداد  -2

 العرض والقياس :أسس  (أ

 (34فقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )و 2020 سبتمبر 30لغاية كما في والمالية األولية الموجزة للشركة  القوائمتم إعداد 

 .في المملكة العربية السعوديةلمحاسبين القانونيين قرتها الهيئة السعودية لكما أالتقارير المالية األولية، 

 

عادلة باستثناء قياس القيمة ال، يخيةرلتاا لتکلفةاو ةياإلستمرار دأمب سساأ علی األولية الموجزة لماليةا تماولمعلا دادعإ مت

ية لإللتزامات المستقبلية لتي تقاس بالقيمة الحالمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وا، ومزايا ولالستثمارات المتاحة للبيع

  .ام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعةبااستخد

فإن األرصدة  . مع ذلكعرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة باستخدام تصنيف متداول / وغير متداولال يتم 

الدخل المستحق ، دات، وديعة نظاميةالتالية بشكل عام تم تصنيفها كأرصدة غير جارية: إستثمارات متاحة للبيع، ممتلكات ومع

سيتم . للموظفين  من الوديعة النظامية، دخل العموالت المستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، ومكافأة نهاية الخدمة

 الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةاألخرى بشكل عام. تعرض الشركة  األولية الموجزة تصنيف جميع بنود القوائم المالية

 .سب ترتيب السيولةح

 

بدفاتر محاسبية منفصلة لعمليات التأمين وعمليات تحتفظ الشركة  ،في المملكة العربية السعودية أنظمة التأمين حسب متطلبات

الموجودات والمطلوبات واإليرادات . يتم تسجيل ( 18ايضاح ) وفقاً لذلكاألولية الموجزة المالية  القوائم وتعرضالمساهمين 

. يتم تحديد أسس توزيع مصاريف العمليات المشتركة من ذات العالقةالمتعلقة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية  والمصاريف

 مجلس اإلدارة.يتم اعتمادها من قبل قبل اإلدارة و

 

ولعمليات إن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، وقوائم الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين 

تم اإلبالغ عنها كمعلومات مالية تكميلية لإللتزام  األولية الموجزة المالية القوائممن  18 ايضاحالمساهمين المعروضة في 

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي غير مطلوبة بموجب معايير  بالمتطلبات التوجيهية والالئحة التنفيذية الصادرة من

 ة التقارير المالية الدولي

تلزم الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات 

الدخل األولية الموجزة قائمة و،  قائمة المركز المالي األولية الموجزةفإن  ؛لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وفًقا لذلك

المعد لعمليات التأمين وعمليات الموجزة التدفقات النقدية األولية قائمة  و، الموجزة ةآلخر األوليالدخل الشامل اقائمة  و، 

، ال تعكس سوى الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والمكاسب مين على النحو المشار إليه أعالهالمساه

 .والخسائر الشاملة للعمليات المعنية

 

 

 

 

 



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
  شركة مساهمة سعودية()
 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية القوائمحول  يضاحاتإ

2020سبتمبر  30في  المنتهية أشهر التسعةالثالثة و  لفترتي  

10 
 

  

 أسس االعداد )تتمة( -2

 )تتمة(  العرض و القياسأسس  (أ

معامالت الرصدة ووتجميع األعند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج 

لدمج. المتداخلة بالكامل أثناء اوالمعامالت حذف األرصدة  وتمعمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. الخاصة ب

لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في  المتبعةإن السياسات المحاسبية 

 مماثلة.الظروف ال

المالية األولية الموجزة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب  المعلوماتال تشتمل 

 .2019ديسمبر  31التزامن مع القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة للسنة المنتهية فيأن تقرأ ب

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ب

للشعععععععركة. تم تقريب كافة  الوظيفيةالمالية األولية الموجزة باللاير السععععععععودي والذي يعتبر العملة  المعلوماتتم عرض 

 ، مالم ينص على خالف ذلك  فومات المالية المعروضة ألقرب ألالمعل

 

   األحكام و التقديرات و اإلفتراضات المحاسبية الهامة( جـ 

اسعععتخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المبلغ عنها للموجودات  القوائم المالية األولية الموجزةتطلب إعداد ي

الموجزة والمبالغ المقدرة  األوليةالمالية  القوائماريخ والمطلوبات واإلفصععععاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة في ت

لإليرادات والمصععروفات خالل الفترة المشععمولة بالتقرير. على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تسععتند إلى أفضععل 

 عن تلك التقديرات.لدى اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية ، إال أن النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية  حكم ومعرفة

 

سععععععتناًدا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث إتقييم التقديرات واألحكام باسععععععتمرار  يتم 

 المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف.

 :ألولية الموجزة القوائم المالية ا فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه

 

المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين(  1 -جـ   

إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي للشركة. هناك العديد 

د تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف مقابل هذه من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها في االعتبار عن

لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها والتكاليف النهائية فترة التقرير  المطالبات. يتم عمل تقديرات في نهاية

باستخدام   مسددةال غيرالمبلغ عنها و المطالبات  التزاميتم تقدير . لم يتم اإلبالغ عنها والتيالمتوقعة للمطالبات المتكبدة 

للحاالت الفردية التي يتم إبالغ الشركة بها. في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبة للسنة  التقييممدخالت 

 السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص.

تاريخ تغطية الحدث المؤمن وقعت في التي  هو تقدير للمطالبات  لم يتم اإلبالغ عنها يوالتإن مخصص المطالبات المتكبدة 

. الموجزة هاألولي اصدار البيانات والقوائم الماليةالمتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد  مناريخ البيانات المالية األولية وقبل تعليه و

، هي  مبلغ عنها الوالمطالبات المتكبدة وغير فة المطالبات المبلغ عنها التقنية األساسية التي تتبناها اإلدارة في تقدير تكل

استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية. يتم استخدام مجموعة من الطرق 

قبل الخبراء االكتواريين لتحديد  وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة منبورنهوتر فرجسون  مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة

عام لقطاع األعمال الطبية.  في كلهذه األحكام. واستخدم الخبير االكتواري أيًضا نهج التجزئة بما في ذلك تحليل تكلفة الفرد 

 .باتتكمن وراء هذه الطرق عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطال
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 أسس االعداد )تتمة( -2

 )تتمه( األحكام و التقديرات و اإلفتراضات المحاسبية الهامة( جـ 

 قيمة االستثمارات المتاحة للبيع الهبوط في (  2-جـ 

عندما يكون هناك انخفاض  )انخفاض قيمة األصول المالية عن تكلفتها األصلية( الموجودات المالية هبوط قيمة تحدد الشركة 

إن تحديد ما هو "مهم" أو "طويل . تكلفتها عن في القيم العادلة لألصول المالية األمد لفترات مالية متالحقة طويل  كبير أو

٪ من التكلفة األصلية 30يعد االنخفاض بنسبة كما ، األمد"طويلة "شهًرا أو أكثر  12عتبر فترة حيث ت .مكاألمد" يتطلب الح

المدة أو المدى  بناء على عوامل اخرى من ضمنها بالتقييماذ هذا الحكم ، تقوم الشركة عند اتخ .وفقًا لسياسة الشركة"مهًما"

 .الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها

 

 الهبوط في قيمة الذمم المدينة (  3-جـ 

ركة لن تكون قادرة على قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الش للهبوط فييتم تكوين مخصص 

تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين، واحتمال أن 

يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي ، والتخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات، تعتبر مؤشرات على أن 

 .دينة قد انخفضت قيمتهاالذمم الم

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (  4-جـ 

أو القيم العادلة المقدرة.  للتداولستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة لألوراق المالية القابلة ت

لنقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات ا

  .وخصائص مخاطر مماثلة

 

 مؤجلةوثائق تأمين تكاليف إكتتاب (  5-جـ 

يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع وثائق التأمين كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها خالل الفترة ذات الصلة 

هذه  اطفاءم تحقيق االفتراضات المتعلقة بربحية هذه الوثائق في المستقبل، يمكن تسريع بتغطية وثيقة التأمين. إذا لم يت

 .التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا انخفاض القيمة

 

 احتياطي عجز أقساط(  6-جـ 

  .ليةيعتبر تقدير احتياطي عجز أقساط التأمين حساس للغاية لعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث والظروف المستقب

إلى للوصول   .حيث يعتمد على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي )غير المكتسب(  من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة 

من المتوقع أن تتحقق في  ، يبحث الخبير االكتواري في عالقة أقساط التأمين والمطالبات التيتقدير نسبة الخسارة المتوقعة

 .المستقبل

 

 بية الهامةالسياسات المحاس -3

المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد  المعلوماتالهاّمة المتبعة في إعداد هذه  إن السياسات المحاسبية

باستثناء اعتماد معايير جديدة سارية المفعول اعتباًرا ، 2019ديسمبر  31القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 

أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم تدخل بعد حيز  تفسيرأو معيار  التطبيق المبكر أليالشركة  ىلم تتبن .2020يناير  1من 

 .التنفيذ

 

  والتفسيراتالمعايير تعديل  (أ

يناير  1لم يتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلك ، فقد تم إدخال تعديالت معينة على المعايير والتفسيرات سارية اعتباًرا من 

 القوائم، ولكن ليس لها أي تأثير على 2019ديسمبر  31المالية السنوية للشركة بتاريخ  القوائموتم إدراجها في  2020

 .الموجزة الشركة األوليةالمالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( -3

 والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ( المعايير الصادرة ب

و سوف عديالت و التفسيرات للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة والمنشورة لم تختار الشركة التطبيق المبكر للت

 تلتزم الشركة باالمتثال بتطبيقها في تواريخها المستقبلية.

 

 تاريخ سريان المفعول الوصف المعيار 

 )التعديل(  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

  16المالي
 2020ينابر  01

 2019ينابر  01 األدوات المالية "راجع أدناه"   9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 2023ينابر  01 عقود التأمين "راجع أدناه"  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 

 19كوفيد ذات الصلة بـ  إليجاراتل حقوق االنتفاع – 16لتقارير المالية رقم لتعديالت على المعيار الدولي  .أ

وسيلة للتقييم وذلك ما إذا كانت حقوق االنتفاع كيسمح للمستأجرين التعديل في حقوق االنتفاع ، كوسيلة عملية وليست 

، حيث يتم حساب التعديالت على حقوق  19كوفيد  –بجائحة كورونا تأثر مباشر باألصول المستأجره قد تأثرت 

 حق وليس تعديل على عقد اإليجار.االنتفاع كتعديل على 

 

 األدوات المالية  – 9المعيار الدولي للتقارير المالية  .ب

إلى إعادة تصنيف جزء كبير من الموجودات المالية  9من المتوقع أن يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

أو الخسارة أو القيمة العادلة من خالل الدخل المصنفة حاليًا على أنها متاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الربح 

من المتوقع أن تزداد مخصصات االئتمان للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين . الشامل اآلخر

وذلك بسبب تطبيق  ؛الدخل الشامل اآلخر المقاسة بالقيمة العادلة ، مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في

يتعين على الشركة التي تستخدم اإلستثناءات المتاحة لشركات التأمين بتأجيل تطبيق منهجية خسارة االئتمان المتوقعة. 

حتى سريان المعيار الجديد لعقد التأمين )تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "عقود  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

على المعلومات المالية االولية الموجزة للشركة  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إن تأثير تطبيق ( . 17" التأمين

ال يمكن إجراء تقييم كامل . في الوقت الحالي ، سوف بؤخذ في الحسبان التفاعل مع معيار عقود التأمين المستقبلية 

 .9لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 عقود التأمين  – 17ر المالية المعيار الدولي للتقاري .ت
 نظرة عامة  -

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس والعرض و االفصاح عن عقود التأمين  2017صدر هذا المعيار في مايو 

 ""عقود التأمين  4، و يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 

جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على 

 االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضا بإصدار عقود تأمين  ، يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:

 المشتقات الضمنية ، في حال تحقق بعض المعايير المحددة ، (1

 عناصر االستثمار المميزة ، و  (2

 د لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.أي وع (3

 

 تاريخ السريان  -

في المعيار  9وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17معيار الدولي للتقارير المالية ال تاريخ سريان

لمدة عامين مقارنة  - تأجيلال. هذا 2023يناير  1هو حاليًا لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  4الدولي للتقارير المالية 

يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   -2021يناير  1بالتاريخ السابق في 

زم الشركة تطبيق األدوات المالية. تعت - 9اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية  - 15رقم 

 المعيار في تاريخ نفاذه.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( -3

 ) تتمه (والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ( المعايير الصادرة ب

 )تتمه(عقود التأمين  – 17المعيار الدولي للتقارير المالية  .ب
 التحول  -

رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد ، يجب  تطبيق المعيار بأثر رجعي . إال أنه في حال كان التطبيق بأثريجب 

 على المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة .

 
 التأثير  -

على نتائج السنة  17أجرت الشركة تقييًما للتحقق من تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التشغيلي وتخضع حاليًا لتقييم األثر  هاتأثيرو للتعرف على الثغرات. كما أجرت الشركة أيًضا تحلياًل أوليًا 2018الية الم

العمل على مرحلة التخطيط والتصميم لتمكين الشركة من إنشاء النظام  باالإضافة إلىالتشغيلي والمالي المفصل 

. الثغرات الرئيسية وتأثيرها الملحوظ حتى اآلن هي كما 17ارير المالية والعمليات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتق

 يلي:

 منطقة األثر
 ملخص التأثير

 األثر المالي

نتج عن التقييم للتأكد من التأثير المالي على األرصدة المعلنة لعام 

زيادة كبيرة في المطلوبات المتعلقة بالتأمين ، وبالتالي خفض  2018

 .األولى للسنوات  األرباح التشغيلية

 األثر على البيانات 

بيانات إضافية ) على سبيل  17يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

األقساط وبيان استالم ،  استحقاق القسط لالعتراف األوليالمثال تاريخ 

, وعقود إعادة التأمين التي تم انشاؤها مرفقة LFRC الخاصة بعقود

دقة أقل للوفاء المتكبدة ضمن حدود العقد ، ببالمخاطر أو تقييم الخسارة 

بمستوى متطلبات التجميع والبيانات لإلفصاحات اإلضافية وفقًا للمعيار 

 . 17المالية  للتقاريرالدولي 

 األثر على البرامج و تكنولوجيا المعلومات 

وأعمق يلزم تقييم مستوى قدرات األنظمة الحالية القائمة بشكل تفصيلي 

تخزين و مدى تحقيقها لمتطلبات المحاسبة واإلفصاح لقياس سعة ال

إعداد قدرته على و 17الالزمة عن المعيار الدولي للتقرير المالي 

 اتحسابتشغيل لمحركات أو وما إذا كان ينبغي تنفيذ أنظمة التقارير 

 جديدة.

 األثر على المعالجة 

دولي إلعداد األثر التشغيلي لتطبيق المعيار القامت الشركة بعملية تقييم 

غالبية عقود الشركة  قياسسيتم  ونظراَ ألانه. 17التقارير المالية رقم 

بموجب نهج تخصيص األقساط ، فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية 

 معتداًل.

 األثر على ترتيبات إعادة التأمين 

المعتمدة القياس  منهجياتهناك حاجة إلى مزيد من التقييم لتأكيد 

إجمالي أقساط إعادة التأمين المسنده ال  حيث أن ة التأمينلترتيبات إعاد

ومتاحة بشكل تلقائي في حال استخدام نهج تخصيص تكون مؤهله 

 .األقساط 

 األثر على السياسات وأطر ونطاقات الرقابة  

حتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في ت

بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة 

17 . 
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 وما في حكمهاالنقدية  -4

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين:

 48,960 8,678  لدى البنوك  أرصدة

 10 9  نقد في الصندوق

 50,000    -   ودائع مرابحة قصيرة األجل 

  8,687 98,970 

 عمليات المساهمين:
   

 71,300 157,760  لدى البنوك  أرصدة

 170,270 166,447  مجموع النقدية وما في حكمها

ودائع المرابحة قصيرة األجل لها تاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ وتخضع لمتوسط معدل عمولة 

 .( 2019ديسمبر  31ما في ٪ سنويًا )ك1.73يبلغ 

 الموجزة. ريخ قائمة المركز المالي األوليةإن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتا

 
 ودائع المرابحة  -5

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين: 

 360,000 427,000  قصيرة األجلودائع مرابحة 

    

 عمليات المساهمين: 
   

 280,000 165,206  قصيرة األجل ودائع مرابحة

 640,000 592,206  مجموع ودائع المرابحة   

 

ة يبلغ تتمتع ودائع المرابحة بتاريخ استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ وتخضع لمتوسط معدل عمول

 ٪ سنويًا(.3.24: 2019ديسمبر  31) 2020سبتمبر  30٪ سنويًا كما في 3.06

 .الموجزة إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية
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 ، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة -6

 المدينة ، من المبالغ المستحقة من الجهات التالية:تتكون ذمم التأمين 

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  

 205,100 197,015  حاملي وثائق تأمين

 349 11,344  معيدي التأمين

 4,729 10,338  شركات التأمين

 7,030 5,542  وسطاءووكالء 

  224,239 217,208 

    : يخصم

 (33,151) (31,958)  التأمين - ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (223) (396)  إعادة التأمين  – ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

  (32,354) (33,374) 

  191,885 183,834 

 

 :كما يلي تحصيلها في المشكوك الديون مخصص حركة جدول

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

    2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

  

الرياالت السعوديةبآالف     

السنة  /الرصيد كما في بداية الفترة    33,374  34,449  

 المخصص /)عكس( المكون للفترة / سنة، صافي    (1,020)  (1,075)

/ السنة  الرصيد كما في نهاية الفترة    32,354   33,374  

 
 الفنيةاالحتياطيات  -7
 
 البات تحت التسوية واالحتياطياتالمط (أ

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

  
 بآالف الرياالت السعودية

  140,569          119,823   مطالبات تحت التسوية

  177,894          191,653   كما في نهاية الفترة / السنة  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

  17,314            41,924   يات أقساط تأمين اضافيةاحتياط

  3,605             4,016   أخرى فنية احتياطيات

   357,416          339,382  

    

 (122,227)       (111,882)   المطالبات تحت التسويةمن حصة معيدي التأمين 

 (25,476)         (20,066)   لغ عنهامبالمتكبدة وغير الالمطالبات من حصة معيدي التأمين 

   (131,948)       (147,703) 

  191,679          225,468   ، صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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 الفنية )تتمه(االحتياطيات  -7

 
 مكتسبةال غيرأقساط التأمين  (ب

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 )غير مراجعة( 
  

 لياالجما

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي
 

 بآالف الرياالت السعودية

 331,008 (17,538) 348,546 أقساط التأمين غير المكتسبة كما في بداية الفترة 

 545,088 (71,933) 617,021 خالل الفترة المكتتبةالتأمين أقساط 
 (534,580) 65,050 (599,630) خالل الفترة المكتسبةالتأمين أقساط 

 341,516 (24,421) 365,937 ساط التأمين غير المكتسبة كما في نهاية الفترةأق

 

 
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 
 )مراجعة( 
  

 االجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي
 

 بآالف الرياالت السعودية

 247,830 (19,190) 267,020 أقساط التأمين غير المكتسبة كما في بداية السنة 

 747,538 (87,698) 835,236 خالل السنة المكتتبةالتأمين أقساط 
 (664,360) 89,350 (753,710) خالل السنة المكتسبةالتأمين أقساط 

  331,008         (17,538)          348,546 السنة أقساط التأمين غير المكتسبة كما في نهاية

 
 

 جـ( عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة     
 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

  
 بآالف الرياالت السعودية

 4,469  4,801   السنة الفترة / الرصيد كما في بداية 

 18,118  13,864   عموالت محصلة خالل الفترة / السنة

 (17,786) (12,756)   عموالت مكتسبة خالل الفترة / السنة

 4,801  5,909   هاية الفترة / السنةالرصيد كما في ن

 

 مؤجلةوثائق تأمين تكاليف إكتتاب د(      
 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

  2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

  
 بآالف الرياالت السعودية

 21,058  27,331   السنة الفترة /الرصيد كما في بداية 

 77,875  45,420   التكاليف المتكبدة خالل الفترة / السنة

 (71,602) (53,004)   التكاليف المطفأة خالل الفترة / السنة

 27,331  19,747   الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
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 متاحة للبيعالات ستثماراال -8

 2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 2019 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

  عمليات التأمين:

   درجةغير م

  3,372           53,394  صناديق

 

 عمليات المساهمين:      
   مدرجة

 9,380 20,110 أسهم ملكية
   

   غير مدرجة
 21,512  68,466  صناديق

 1,923  1,923  أسهم ملكية
  90,499  32,815 

 36,187  143,893  (14)ايضاح  مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

ة العادلة للصناديق االستثمارية غير المدرجة أعاله على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ تحدد القيم

في عمليات المساهمين االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين والذي يتم إدراجه  المدرجةتتضمن األسهم غير  التقرير ،

يتم مراجعة اإلنخفاض في القيمة .  القيمة العادلة بشكل موثوقبالتكلفة بسبب عدم وجود سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس 

 في تاريخ كل تقرير.
 

 
 :على النحو التالي إلستثمارات المتاحة للبيعاحركة  كانت
 2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

  2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية  
   عمليات التأمين

  3,322   3,372  السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

    -   50,022  االضافات خالل الفترة / السنة 

  50     -  خالل الفترة / السنة في قيمة االستثمارات  عكس اإلنخفاض

  3,372   53,394  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

   عمليات المساهمين

  32,299          32,815  الرصيد في بداية الفترة  / السنة

  8,516            74,009  االضافات خالل الفترة / السنة 

 (10,000)        (19,895)  االستبعاد خالل الفترة / السنة 

  1,135              -  عكس اإلنخفاض في قيمة االستثمارات خالل الفترة / السنة

    -  (3,729) المحققة خالل الفترة / السنة  المكاسب

  865              7,299 خالل الفترة / السنة المكاسب عادة قياس إ

  32,815         90,499 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 مخصص الزكاة  -9

 أ( الزكاة المستحقة 

 :كانت الحركة في الزكاة المستحقة خالل الفترة / السنة كما يلي

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

  
 بآالف الرياالت السعودية

 29,866  32,220   السنة الفترة / الرصيد كما في بداية 

 13,183  9,900   المحّمل عن الفترة / السنة

 (10,829) (11,245)   المدفوع خالل الفترة / السنة

 32,220  30,875   الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

 

 ويوضع الربط الزك (ب

وتسلمت . 2018حتى  2016 السنواتبتقديم اإلقرارات الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن  قامت الشركة 

 .لعامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بهذه السنواتالزكوية من الهيئة ا اتالربوط الشركة شهادة زكاة مؤقتة و لم تتسلم بعد

واستلمت شهادة  2020يوليو  31ر الزكوي قبل الموعد النهائي الممدد في ، قدمت الشركة اإلقرا 2019بالنسبة لعام 

 الزكاة المؤقتة.

 

 وضع اإلعتراض الزكويج( 

الهيئة ربوطها لتلك السنوات مطالبةً بإلتزام زكاة إضافي بمبلغ  رفعت :2010حتى  2007الزكاة للسنوات من  -

سعودي باإلضافة إلى غرامات التأخير  لايرمليون  12.2سعودي وإلتزام ضرائب االستقطاع بمبلغ  لايرمليون  8.7

مت الشركة قدّ  يوم تأخير محسوبة من تاريخ االستحقاق حتى تسوية المبالغ المستحقة. 30٪ لكل 1ذات الصلة البالغة 

ستئناف استئنافًا ضد هذه االلتزامات اإلضافية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ثم تم تحويل القضية إلى لجنة اال

عن  الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إلىخطاب ضمان الشركة قدمت التي رفضت البنود الرئيسية و عليه  ،األولية

قرار أمام الستئناف الدي مليون لاير سعو 31.81وغرامات التأخير ذات الصلة البالغة  ضريبة االستقطاع الزكاة و

بعد  حددتلم و باللجان الضريبية الجديدة التابعة لألمين العام للجان الضريبية التي تم استبدالها لجنة االستئناف العليا 

 لسة االستماع.ج

 

مليون  8رفعت الهيئة ربوطها عن تلك السنوات مطالبةً بإلتزام زكاة إضافي قدره  :2015 – 2011الزكاة للعام 

مليون لاير سعودي باإلضافة إلى غرامات التأخير ذات الصلة  10.2لاير سعودي وإلتزام ضريبة االستقطاع بمبلغ 

استئناف الشركة  قدمتيوم تأخير محسوبة من تاريخ االستحقاق حتى تسوية المبالغ المستحقة.  30٪ لكل 1بنسبة 

التي األولية ضد هذه االلتزامات اإلضافية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ثم تم تحويل القضية إلى لجنة االستئناف 

 .لسة االستماعجبعد  حددتم ل، و  تم استبدالها باللجان الضريبية الجديدة تحت إشراف األمين العام للجان الضريبية

 

 رأس المال -10

لاير سعودي مليون  500مبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة  بلغ 2019ديسمبر  31و 2020 سبتمبر 30كما في 

 .لاير سعودي 10م قيمة كل سه ،ممليون سه 50مقسمة إلى 
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  المخفضةو السهم األساسية  يةربح -11

وذلك بتقسععيم صععافي ربح الفترة على المتوسععط المرجح لعدد األسععهم األسععاسععية و المخفضععة السععهم  يةتم احتسععاب ربح

 المصدرة والقائمة في نهاية الفترة. 

 ربحية السهم األساسية و المخفضة كالتالي : 
 30 المنتهية في شهرأ ةتسعاللفترة  

 سبتمبر
 2020 2019 
 غير مراجعة 

 (0.12) 0.01 ) بالرياالت السعودية ( ربحية السهم األساسية و المخفضة

 50,000 50,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )بآالف الرياالت السعودية ( 

 االحتياطي النظامي -12

 ن الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي( )ز( م2) 70للوائح الشركة ووفقًا للمادة طبقاً 

ن يصبح مساويا أإلى النظامي لالحتياطي من صافي دخلها السنوي  %20يتعين على الشركة تخصيص )"ساما"(، 

اهمين حتى على المس . وهو غير متاح للتوزيعهذا التحويل فقط في نهاية السنة الماليةلقيمة رأس مال الشركة ويتم 

 . تصفية الشركة

 

 إدارة رأس المال    -13

قيمة ال وتعظيماألهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهدافها التجارية  وضعيتم 

 .للمساهمين

والمستويات  المصرح بهتدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال 

لمطلوبة بشكل منتظم. يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق ا

 مبالغ التوزيعاتوخصائص أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، قد تقوم الشركة بتعديل 

 .المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة

في السوق التي تعمل بإدارة رأس مالها لضمان قدرتها على االستمرار واالمتثال لمتطلبات رأس مال تقوم الشركة 

. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق ملكية تنسب إلى حاملي األسهم الذين يشتملون على رأس المال بها الشركة

 .المدفوع واالحتياطيات

 

التي تبين بالتفصيل  التنفيذية لشركات التأمين  ةالالئحمن  66في المادة ، مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيهاتوفقًا 

 :، تحتفظ الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التاليةامش المالءة المطلوب الحفاظ عليهه

  مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لرأس المال  

  المالءة المالية لألقساطهامش  

  المالية للمطالبات هامش المالءة 

 

 .خالل الفترة المالية المذكورةالمفروضة عليها بالكامل بمتطلبات رأس المال التزمت الشركة  يرى مجلس اإلدارة، بأن
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -14

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : لمستوى األولا

األسععارالمتداولة في سعوق نشعط لموجودات أو مطلوبات مالية مماثلة أو طرق تسععير  : المستوى الثاني

بشعععععكل مباشعععععر أو  أخرى تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً للبيانات القابلة للمالحظة

 في السوق. غير مباشر

تحدد األسععععار وفق طرق تقييم ال تحدد مدخالتها الهامة وفق البيانات القابلة للمالحظة  : المستوى الثالث

 في السوق.

 

في هذه إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة التختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية 

العموالت السائدة حالياً ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن المعدالت المتعاقد  معدلة، حيث أن المالي القوائم

 ، وبسبب قصر فترات الموجودات والمطلوبات.عليها

بناًء على  2019ديسمبر  31و  2020   سبتمبر 30يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لالدوات المالية كما في 

 (8يضاحإ) الهرمي للقيمة العادلة. المستوى

 
القيمة  

  الدفترية
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث 
 بآالف الرياالت السعودية  

)غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30         
       

مالية : موجودات         
ستثمارات متاحة للبيعا -        

       عمليات التأمين
  53,394     -   53,394     -   53,394   صناديق 

       
       عمليات المساهمين

  22,033   1,923     -   20,110   22,033   أوراق مالية 
  68,466     -   68,466     -   68,466   صناديق 

   143,893   20,110   121,860   1,923   143,893  

 

)مراجعة( 9201ديسمبر  31  
القيمة  

 الدفترية 
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث 
مالية : موجودات  بآالف الرياالت السعودية  

   
       استثمارات متاحة للبيع

       عمليات التأمين
       صناديق 

  3,372 - 3,372 - 3,372 
       عمليات المساهمين

 11,303 1,923 - 9,380 11,303  أوراق مالية 
 21,512 - 21,512 - 21,512  صناديق 

  36,187 9,380 24,884 1,923 36,187 
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 اإللتزامات المحتملة  التعهدات و  -14

 القانونية  الدعاوي القضائية واللوائح واإلجراءات .أ

في حين أنه من غير العملي  .عاديةتعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق األعمال ال

توقع أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة، وعليه فإن اإلدارة ال تعتقد أن هذه اإلجراءات 

 .للشركة  المركز الماليعلى )بما في ذلك الدعاوى القضائية( سيكون لها تأثير مادي على نتائجها و

 

 المطلوبات المحتملة  .ب

 للشركة: المحتملة ما يلي اإللتزامات في

 2020 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

  
 بآالف الرياالت السعودية

  48,027          42,689  خطابات الضمان

 لزكاةل هيئة العامةالمليون لاير للزكاة وضريبة االستقطاع المقدمة إلى  31.81خطاب الضمان أعاله يتضمن مبلغ 
 .(9خل )االيضاحوالد

 
 العالقة وأرصدتها ذات األطرافالمعامالت مع  -16

ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة وشركات يعتبر  األطرافتمثل 

عليها تأثيراً هاماً المساهمين بالشركة المالكين الرئيسيين فيها ومنشآت أخرى مداره أو مداره بصورة مشتركة أو يمارس 

 . تتم الموافقة على سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.األطرافمن قبل هذه 

 ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بها هي على النحو التالي: األطرافإن المعامالت الجوهرية مع 
 سبتمبر 30 المنتهية في أشهر تسعةاللفترة  
 2020 2019 
 (بآالف الرياالت السعوديةغير مراجعة  ) 

 المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 
3,210 1,750 

 114 303 إجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه رسوم

   
 من / )إلى( األطراف ذات العالقة مما يلي : تتكون المبالغ المستحقة

 2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 
مطالبات مستحقة لشركات مملوكة من قبل أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
(2) (2) 

 

 :مكافآت وتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 سبتمبر 30 المنتهية في التسعة أشهرلفترة  
 2020 2019 
 (بآالف الرياالت السعوديةغير مراجعة  ) 

 5,043 5,522 رواتب وبدالت أخرى

 238 266 تعويضات نهاية الخدمة 
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 المعلومات القطاعية -17

ت الشركة وموجوداتها نشاطا بشأن التشغيلية اتقطاعال االدارة اعتمدتشركة، لل الداخليةرير اإعداد التق عمليةمع  تماشياً 

رادات األخرى، ع المرابحة،واإلي، نتائج القطاع ال تشمل الدخل من اإلستثمارات واإليرادات من ودائومطلوباتها

 . المشكوك في تحصيلها ، و مخصص الديونوالمصاريف العمومية واإلدارية

 نتائج القطاع ال تشتمل على عمولة ودائع المرابحات قصيرة األجل. 

واالستثمارات المتاحة ،وودائع المرابحة قصيرة األجل ، موجودات القطاع ال تشمل عمليات التأمين والنقد وما فى حكمه

والمصروفات المدفوعة مقدًما والموجودات االخرى والممتلكات  أقساط التأمين واعادة التأمين المدينة بالصافي،و،للبيع

 والمعدات. وفقا لذلك يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة. 

وفات مصروال،مطالبات حاملي وثائق التأمين المستحقة الدفع ،ال تشمل أرصدة معيدى تأمين دائنةإلتزامات القطاع 

والمستحق لألطراف ذات العالقة. وفقا لذلك ، يتم تضمينها في الفائض المتراكم،و،المستحقة والمطلوبات األخرى

 مطلوبات غير مخصصة.

 هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة )بما في ذلك الرسوم المتعلقة بمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

واالستهالك على الممتلكات والمعدات( ال يتم ابالغ الرئيس التنفيذي بها في لذمم المدينة ومعيدى التأمين وا على االقساط

 .اطار القطاعات ذات العالقة ويتم مراقبتها على أساس مركزي
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -17

 )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة  

 رياالت السعوديةبآالف ال 
 المجموع الحماية و اإلدخار الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       االيرادات
      : إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  43,433  -  90   43,297   46  األفراد
  2,724  -  16   93   2,615  الشركات الصغيرة جدا

  8,486  -  207   2,195   084,  الصغيرة الشركات
  15,162  -  1,698   1,607   11,857  الشركات المتوسطة

  83,806  -  8,318   30,517   44,971  أخرىشركات 

  65,573   77,709   10,329  -  153,611  
      اقساط إعادة التأمين المسندة

 (831)  - (831)  - - محلية –
 (7,231)  - (7,231)  - - دولية –
 - -  (8,062) -  (8,062) 

      مصاريف فائض الخسائر
 (262)  - (27)  (216)  (19)  محلية -
 (3,415)  - (608)  (2,576)  (231)  دولية -
  (250)  (2,792)  (635) -  (3,677) 

  141,872  -  1,632   74,917   65,323  صافي أقساط التأمين المكتتبة
  40,122  -  911   34,373   4,838  ، صافي  غير المكتسبة التغير في أقساط التأمين

  181,994  -  2,543   109,290   70,161  صافي األقساط المكتسبة
  3,731  -  3,731     -     -  عموالت إعادة تأمين 
  1,065  -  152   340   573  إيرادات إكتتاب أخرى

  186,790  -  6,426   109,630   70,734  اإليرادات صافي
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -17

 
 )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة  
 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع الحماية و اإلدخار الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي 

      ف االكتتاب تكاليف و مصاري
 (186,865) - (23,216) (87,159) (76,490) إجمالي المطالبات المدفوعة

 21,744 - 20,163 - 1,581 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (165,121) - (3,053) (87,159) (74,909) صافي المطالبات المدفوعة

 15,904 - 941 5,452 9,511 ، صافيتحت التسويةالتغير في المطالبات 
 (20,241) - 37 (8,476) (11,802) وغير المبلغ عنها، صافي تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 13,293 - 206 21,483 (8,396) احتياطيات أقساط تأمين اضافيةالتغير في 
 (178) - 10 (148) (40) التغير في اإلحتياطيات الفنية األخرى

 (156,343) - (1,859) (68,848) (85,636) ةصافي المطالبات المتكبد
 (16,398) - (1,899) (9,104) (5,395) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (172,741) - (3,758) (77,952) (91,031) اإلكتتاب ومصاريف مجموع تكاليف

 14,049 - 2,668 31,678 (20,297) صافي دخل اإلكتتاب

 10,885     إيرادات غير مخصصة
 (23,630)     اريف غير مخصصةمص

 1,304     إجمالي الدخل للفترة
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -17

 )غير مراجعة( 2019  سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة  

 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع   حماية و اإلدخار ال الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   القطاعات التشغيلية

      ت االيرادا
      : إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  39,712  -  311   39,401     -  األفراد
  465  -  15   78   372  الشركات الصغيرة جدا

  6,519  -  253   1,661   4,605  الشركات الصغيرة
  13,569  -  5,235   2,110   6,224  الشركات المتوسطة

  94,067  -  5,407   36,070   52,590  شركات أخرى
  63,791   79,320   11,221  -  154,332  

      اقساط إعادة التأمين المسندة
 (809)  - (809)     -     -  محلية –
 (7,615)  - (7,615)     -     -  دولية –
  -     -     (8,424) -  (8,424) 

      ف فائض الخسائرمصاري
 (265)  - (36)  (173)  (56)  محلية -
 (3,622)  - (508)  (2,420)  (694)  دولية -

  (750)  (2,593)  (544) -  (3,887) 
  142,021  -  2,253   76,727   63,041  صافي أقساط التأمين المكتتبة

  19,241  -  607   17,581   1,053  ، صافي مكتسبةال غيرالتغير في أقساط التأمين 

  161,262  -  2,860   94,308   64,094  صافي األقساط المكتسبة
  4,815  -  4,815     -     -  عموالت إعادة تأمين مكتسبة

  1,187  -  16   1,139   32  إيرادات إكتتاب أخرى
  167,264  -  7,691   95,447   64,126  اإليرادات صافي

      

 

 

 

 

 

 



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
  شركة مساهمة سعودية()
 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية القوائمحول  يضاحاتإ

2020سبتمبر  30في  المنتهية أشهر التسعةالثالثة و  لفترتي  

26 
 

 
  لمعلومات القطاعية )تتمة(ا -17

 
 )غير مراجعة( 2019  سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة  
 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   

      االكتتابتكاليف و مصاريف 
 (123,266)  - (2,845)  (75,597)   )44,824( إجمالي المطالبات المدفوعة

  4,243  -  2,534   1,132   577  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (119,023)  - (311)  (74,465)   )44,247( صافي المطالبات المدفوعة

 (11,224)  - (216)  (15,743)   4,735  ، صافيتحت التسويةالتغير في المطالبات 
 (274)  -    -   13,505   )13,779( وغير المبلغ عنها، صافي تحت التسويةفي المطالبات التغير 

 (43)  -    -  (2,773)   2,730  يات أقساط تأمين اضافيةالتغير في احتياط
  704  -    -   1,661   )957( التغير في اإلحتياطيات الفنية األخرى

 (129,860)  - (527)  (77,815)   )51,518( صافي المطالبات المتكبدة
 (18,166)  - (2,687)  (11,251)   )4,228( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (148,026)  - (3,214)  (89,066)   )55,746( مجموع تكاليف اإلكتتاب

  19,238 - 4,477 6,381 8,380 صافي دخل اإلكتتاب

  5,697      إيرادات غير مخصصة
  )18,127(     ةمصاريف غير مخصص

  6,808      إجمالي الدخل للفترة
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -17

 )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة  

 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع إلدخارالحماية و ا الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       االيرادات
      : إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  192,738  -  277   192,397   64  األفراد
  4,568  -  53   509   4,006  الشركات الصغيرة جدا

  24,711  -  1,268   6,324   17,119  الشركات الصغيرة
  55,679  -  8,767   7,456   39,456  الشركات المتوسطة

  339,325  -  60,203   99,504   179,618  شركات أخرى

  240,263   306,190   70,568  -  617,021  
      اقساط إعادة التأمين المسندة

 (4,976)  - (4,976)     -     -  محلية –
 (53,569)  - (53,569)     -     -  دولية –

  -     -     (58,545) -  (58,545) 
      مصاريف فائض الخسائر

 (1,102)  - (136)  (620)  (346)  محلية -
 (12,286)  - (1,586)  (6,208)  (4,492)  دولية -

  (4,838)  (6,828)  (1,722) -  (13,388) 
  545,088  -  10,301   299,362   235,425  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (10,508)  - (939)   24,909  (34,478)  ، صافي  غير المكتسبة التغير في أقساط التأمين

  534,580  -  9,362   324,271   200,947  صافي األقساط المكتسبة
  12,756  -  12,756     -     -  عموالت إعادة تأمين 
  4,572  -  2,165   273   2,134  إيرادات إكتتاب أخرى

  551,908  -  24,283   324,544   203,081  اإليرادات صافي

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
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  المعلومات القطاعية )تتمة(-17

 
 )غير مراجعة( 2020  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة  
 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع الحماية و اإلدخار الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي 

      تكاليف و مصاريف االكتتاب 
 (429,640)  - (29,504)  (248,393)  (151,743)  إجمالي المطالبات المدفوعة

  34,401  -  24,602   6,278   3,521  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (395,239)  - (4,902)  (242,115)  (148,222)  صافي المطالبات المدفوعة

  10,401  - (1,043)   13,401  (1,957)  افي، صتحت التسويةالتغير في المطالبات 
 (19,169)  - (113)  (12,441)  (6,615)  وغير المبلغ عنها، صافي تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 (24,610)  -  103  (18,109)  (6,604)  احتياطيات أقساط تأمين اضافيةالتغير في 
 (411)  - (61)  (218)  (132)  التغير في اإلحتياطيات الفنية األخرى

 (429,028)  - (6,016)  (259,482)  (163,530)  صافي المطالبات المتكبدة
 (53,004)  - (6,927)  (32,077)  (14,000)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (482,032)  - (12,943)  (291,559)  (177,530)  اإلكتتاب ومصاريف مجموع تكاليف

  69,876  -  11,340   32,985   25,551  صافي دخل اإلكتتاب

  23,801      إيرادات غير مخصصة
 (83,057)      مصاريف غير مخصصة

  10,620      إجمالي الدخل للفترة
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  المعلومات القطاعية )تتمة(-17

 )غير مراجعة( 2019  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  

 الت السعوديةبآالف الريا 
 المجموع   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   القطاعات التشغيلية

      ت االيرادا
      : إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  69,638  -  522   69,116     -  األفراد
  11,778  -  8,893   1,607   1,278  الشركات الصغيرة جدا

  26,026  -  7,045   4,158   14,823  الشركات الصغيرة
  50,277  -  13,006   6,328   30,943  الشركات المتوسطة

  478,740  -  43,349   265,559   169,832  شركات أخرى
  216,876   346,768   72,815  -  636,459  

      اقساط إعادة التأمين المسندة
 (4,252)  - (4,252)     -     -  محلية –
 (57,185)  - (57,185)     -     -  دولية –
  -     -     (61,437) -  (61,437) 

      مصاريف فائض الخسائر
 (1,009)  - (139)  (564)  (306)  محلية -
 (13,492)   (1,537)  (8,178)  (3,777)  دولية -

  (4,083)  (8,742)  (1,676) -  (14,501) 
  560,521  -  9,702   338,026   212,793  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (77,599)  - (1,474)  (47,836)  (28,289)  ، صافي  مكتسبةال غيرالتغير في أقساط التأمين 

  482,922  -  8,228   290,190   184,504  صافي األقساط المكتسبة
  12,377  -  12,377     -     -  عموالت إعادة تأمين مكتسبة

  2,947  -  38   2,809   100  إيرادات إكتتاب أخرى
  498,246  -  20,643   292,999   184,604  اإليرادات صافي
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  المعلومات القطاعية )تتمة(-17

 
 )غير مراجعة( 2019  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  
 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   

      االكتتابتكاليف و مصاريف 
 (395,496)  - (11,814)  (246,607)  (137,075)  إجمالي المطالبات المدفوعة

  18,632  -  10,239   4,774   3,619  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (376,864)  - (1,575)  (241,833)  (133,456)  صافي المطالبات المدفوعة

 (32,577)  -  48  (23,128)  (9,497)  ، صافيتحت التسويةالتغير في المطالبات 
  44,117  -    -   55,422  (11,305)  وغير المبلغ عنها، صافي تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 (43)  -    -  (2,773)   2,730  ت أقساط تأمين اضافيةياالتغير في احتياط
  2,423  -    -   2,986  (563)  التغير في اإلحتياطيات الفنية األخرى

 (362,944)  - (1,527)  (209,326)  (152,091)  صافي المطالبات المتكبدة
 (50,848)  - (7,606)  (31,594)  (11,648)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (413,792) - (9,133) (240,920) (163,739) مجموع تكاليف اإلكتتاب

  84,454  - 11,510 52,079 20,865 صافي دخل اإلكتتاب

  18,119      إيرادات غير مخصصة
 (99,927)      مصاريف غير مخصصة

  2,646      إجمالي الدخل للفترة
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 (تمه)تالمعلومات القطاعية  - 17

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30كما في  

 بآالف الرياالت السعودية 
 المجموع الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

      موجودات 
  24,421  -  24,421     -     -  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  111,882  -  83,683   26,225   1,974  ي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيد
  20,066  -  20,066     -     -  مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الحصة معيدي التأمين من المطالبات 

  19,747  -  2,865   8,506   8,376   تكاليف إكتتاب مؤجلة
  176,116  -  131,035   34,731   10,350   القطاعموجودات 

  1,255,101      مخصصةموجودات غير 
  1,431,217      مجموع الموجودات

      
      مطلوبات

  365,937  -  29,312   204,664   131,961  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة
  5,909  -  5,909     -     -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  119,823  -  91,896  (19,420)   47,347  تحت التسوية مطالبات
  191,653  -  21,685   142,795   27,173  مبلغ عنهاالمتكبدة وغير المطالبات ال

  41,924  -  50   33,478   8,396  إحتياطيات أقساط تأمين اضافية 
  4,016  -  213   2,499   1,304  إحتياطيات فنية أخرى 

  729,262  -  149,065   364,016   216,181  القطاع مطلوبات
  242,236      مخصصةمطلوبات غير 

  459,719      مجموع حقوق الملكية
  1,431,217      وحقوق الملكية  مجموع المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -17

 )مراجعة( 2019 ديسمبر 31كما في  

 سعوديةبآالف الرياالت ال 
 المجموع الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

      موجودات 
 17,538 - 17,538 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 122,227 - 96,710 22,526 2,991 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
 25,476 - 25,476 - - مبلغ عنهاالمتكبدة وغير العيدي التأمين من المطالبات حصة م

 27,331 - 2,431 18,900 6,000  تكاليف إكتتاب مؤجلة

 192,572 - 142,155 41,426 8,991  القطاعموجودات 
 1,158,997     مخصصةموجودات غير 

 1,351,569     مجموع الموجودات

      
      مطلوبات

 348,546 - 21,490 229,573 97,483 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة
 4,801 - 4,801 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 140,569 - 103,881 (9,719) 46,407 مطالبات تحت التسوية
 177,894 - 26,982 130,354 20,558 مبلغ عنهاالمتكبدة وغير المطالبات ال

 17,314 - 153 15,369 1,792  أمين اضافيةأقساط تإحتياطيات 
 3,605 - 152 2,281 1,172 إحتياطيات فنية أخرى 

 692,729 - 157,459 367,858 167,412 مطلوبات القطاع
 203,411     مطلوبات وفائض غير مخصص

 455,429     مجموع حقوق الملكية
 1,351,569     وحقوق الملكية  مجموع المطلوبات
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية القوائمحول  يضاحاتإ

2020سبتمبر  30في  المنتهية أشهر التسعةالثالثة و  لفترتي  

33 

  اإلضافيةمعلومات ال -18

 الموجزة  قائمة المركز المالي األولية -. أ  18

 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( ة(غير مراجع( )مراجعة( غير مراجعة(( )مراجعة( غير مراجعة(( 

 بآالف الرياالت السعودية 

       موجودات

 170,270  166,447  71,300  157,760  98,970  8,687  نقدية وما في حكمها

 640,000  592,206  280,000  165,206  360,000  427,000  ودائع مرابحة 

ذمم أقساط تأمين ومعيدي 

 مدينة، صافيتأمين 
 191,885  183,834  -    -  191,885  183,834 

حصة معيدي التأمين من 

 األقساط غير المكتسبة
 24,421  17,538  -    -  24,421  17,538 

حصة معيدي التأمين من 

  المطالبات تحت التسوية
 111,882  122,227  -    -  111,882  122,227 

حصة معيدي التأمين من 

متكبدة وغير المطالبات ال

 مبلغ عنهاال

 20,066  25,476  -    -  20,066  25,476 

وثائق تأمين تكاليف إكتتاب 

 مؤجلة 
 19,747  27,331  -    -  19,747  27,331 

أقساط تأمين  خسائر فائض

 مؤجلة
 2,265  496  -    -  2,265  496 

 36,187  143,893  32,815  90,499  3,372  53,394  استثمارات متاحة للبيع

ة مقدماً مصاريف مدفوع

 وموجودات أخرى 
 64,173  36,275  7,537  5,473  71,710  41,748 

 3,338  2,370  -    -  3,338  2,370  ممتلكات ومعدات

 75,000  75,000  75,000  75,000  -    -  وديعة نظامية

مستحقة من عوائد استثمار 

 الوديعة النظامية
 -    -  9,325  8,124  9,325  8,124 

  925,890  878,857  505,327  472,712  1,431,217  1,351,569 

 28,637  168  28,637  168  -    -  مستحق من عمليات التأمين 

 1,380,206  1,431,385  501,349  505,495  878,857  925,890  إجمالي الموجودات
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

 )تتمه(الموجزة  األولية قائمة المركز المالي -. أ  18

 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( غير مراجعة(( )مراجعة( غير مراجعة(( )مراجعة( غير مراجعة(( 

 بآالف الرياالت السعودية 

       طلوباتم

حاملي وثائق تأمين مطالبات 
 مستحقة

 66,433  41,046  -    -  66,433  41,046 

مصاريف مستحقة 
 ومطلوبات أخرى

 77,084  86,564  536  536  77,620  87,100 

 11,248  33,494  -    -  11,248  33,494  أرصدة معيدي تأمين دائنة

 348,546  365,937  -    -  348,546  365,937  أقساط التأمين غير المكتسبة

عموالت إعادة تأمين غير 
 مكتسبة

 5,909  4,801  -    -  5,909  4,801 

 140,569  119,823  -    -  140,569  119,823  مطالبات تحت التسوية 

المطالبات المتكبدة وغير 
 المبلغ عنها

 191,653  177,894  -    -  191,653  177,894 

تياطيات أقساط تأمين إح
 اضافية

 41,924  17,314  -  41,924  17,314 

 3,605  4,016  -    -  3,605  4,016  فنية أخرى   إحتياطيات

 2  2  -    -  2  2  مستحق ألطراف ذي عالقة

 مكافأة نهاية الخدمة
 للموظفين

 17,564  14,850  -    -  17,564  14,850 

 8,821  6,923      -  8,821  6,923  الفائض المتراكم

 32,220  30,875  32,220  30,875  -    -  الزكاة صمخص

دخل عموالت مستحقة 
لمؤسسة النقد العربي 

 السعودي 

 -    -  9,325  8,124  9,325  8,124 

  930,762  855,260  40,736  40,880  971,498  896,140 

 28,637  168  -    -  28,637  168  مستحق لعمليات المساهمين 

 924,777  971,666  40,880  40,736  883,897  930,930  مجموع مطلوبات 

       

       الملكيةحقوق 

 500,000  500,000  500,000  500,000  -    -  رأس المال

 2,131  2,131  2,131  2,131  -    -  احتياطي نظامي

 (42,296) (41,576)  (42,296) (41,576)  -    -  خسائر متراكمة

إحتياطي القيمة العادلة 
 لإلستثمارات المتاحة للبيع

 -    -  4,204  634  4,204  634 

احتياطي مكافأة  قياس إعادة
 نهاية الخدمة

 (5,040) (5,040)  -    -  (5,040) (5,040) 

 455,429  459,719  460,469  464,759  (5,040) (5,040)  الملكيةمجموع حقوق 

 مجموع مطلوبات وحقوق
 الملكية

 925,890  878,857  505,495  501,349  1,431,385  1,380,206 
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

  الدخل األولية الموجزةقائمة  -.ب 18

 

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهرفترة ل 

 المجموع ينعمليات المساهم عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 
       
 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات 
إجمالي أقساط التأمين 

 المكتتبة
153,611 154,332 - - 153,611 154,332 

       أقساط إعادة التأمين المسنده
 (809) (831) - - (809) (831) محلية –
دولية )تشمل أقساط  -

المسندة بواسطة  التأمين
 وسطاء محليين(

(7,231) (7,615) - - (7,231) (7,615) 

 (8,062) (8,424) - - (8,062) (8,424) 

 (3,887) (3,677) - - (3,887) (3,677) مصاريف فائض الخسائر
صافي أقساط التأمين 

 المكتتبة
141,872 142,021 - - 141,872 142,021 

مين التغيرات في أقساط التأ
 ، صافيغير المكتسبة

40,122 19,241 - - 40,122 19,241 

صافي أقساط التامين 
 المكتسبة

181,994 161,262 - - 181,994 161,262 

 4,815 3,731 - - 4,815 3,731 عمولة إعادة التأمين 
 1,187 1,065 - - 1,187 1,065 اخرىإكتتاب  دخل

 167,264 186,790 - - 167,264 186,790 اإليرادات صافي

       

 
 اإلكتتاب تكاليف ومصاريف

      

 (123,266) (186,865) - - (123,266) (186,865) إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات المدفوعة
21,744 4,243 - - 21,744 4,243 

 (119,023) (165,121) - - (119,023) (165,121) صافي المطالبات المدفوعة
في المطالبات تحت  التغير

 ، صافيالتسوية
15,904 (11,224) - - 15,904 (11,224) 

 المتكبدة المطالبات في التغير
 صافي عنها، المبلغ وغير

(20,241) (274) - - (20,241) (274) 

التغير في احتياطيات أقساط 
 تأمين اضافية

13,293 (43) - - 13,293 (43) 

 704 (178) - - 704 (178) ات الفنية التغير في اإلحتياطي
 (129,860) (156,343) - - (129,860) (156,343) صافي المطالبات المتكبدة

 (18,166) (16,398) - - (18,166) (16,398) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

مجموع تكاليف ومصاريف 
 اإلكتتاب

(172,741) (148,026) - - (172,741) (148,026) 

 19,238 14,049 ل اإلكتتابصافي دخ
- 
 

- 
 

14,049 19,238 
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

 ) تتمه( الدخل األولية الموجزة قائمة  -.ب  -18

 

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالثالثة فترة ل 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 

 بآالف الرياالت السعودية 

  19,238   14,049     -     -   19,238   14,049  صافي دخل اإلكتتاب المرحل

اإليرادات /)المصاريف( 
 األخرى ، صافي

      

مخصص ديون مشكوك في 
 تحصيلها

 4,448   8,895   -     -     4,448   8,895  

الرواتب و التكاليف المتعلقة 
 بالموظفين

 (19,105)  (16,625)  -     -     (19,105)  (16,625) 

مصاريف عمومية وإدارية 
 أخرى

 (8,798)  (10,160)  (175)  (237)  (8,973)  (10,397) 

  5,204   10,252   1,727   7,761   3,477   2,491  ستثماراإل أرباح
عكس االنخفاض في 

 االستثمارات المتاحة للبيع 
 -     165   -     328   -     493  

    -   633     -     -     -   633  ايرادات أخرى

االيرادات/  مجموع
 ( األخرىالمصاريف)

 (20,331)  (14,248)  7,586   1,818   (12,745)  (12,430) 

 /)الخسارة( مجموع الدخل
  للفترة

 (6,282)  4,990   7,586   1,818   1,304   6,808  

 
 لعمليات التأمين  العائد الفائض

 -     (499)  -     -     -     (499) 

/)الخسارة(  الدخل صافي
للفترة العائد للمساهمين 

 قبل الزكاة  
 (6,282)  4,491   7,586   1,818   1,304   6,309  

 (1,950)  (3,300)  (1,950)  (3,300)     -     -  الزكاة المحملة على الفترة 
سارة(للفترة )الخ/لدخلصافي 

 العائد لعمليات المساهمين 
 (6,282)  4,491   4,286   (132)  (1,996)  4,359  
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

 ) تتمه(الموجزة  قائمة الدخل الشامل اآلخر- جـ.18

 

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالثالثة فترة ل 

 المجموع عمليات المساهمين تأمينعمليات ال 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 

 بآالف الرياالت السعودية 

إجمالي الدخل /)الخسارة( 

 للفترة 
 -    499 (1,996) 4,359 (1,996) 4,858 

       

الدخل / )الخسارة( الشامل 

 اآلخر 
      

إلى قائمة  اسيعاد تصنيفه بنود

في  دخل عمليات التأمين

 فترات الحقة:

      

التغير في قيمة اإلستثمارات 

 ، صافي المتاحة للبيع
 -     -     6,247   -     6,247   -    

المبلغ المحول لقائمة الدخل ، 

 صافي 
 -     -     (3,729)  -     (3,729)  -    

الدخل إجمالي 

 الشامل للفترة)الخسارة(/
 -     499   522   4,359   522   4,858  

 العائد الخسارةمجموع 

 لعمليات التأمين 
 -     (499)  -     -     -     (499) 

مجموع الدخل 

لعمليات  )الخسارة(العائد/

 المساهمين

 -     -     522   4,359   522   4,359  
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 المعلومات اإلضافية )تتمة(-18

  ةالدخل األولية الموجزقائمة  -.ب 18

 

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 
 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات 
إجمالي أقساط التأمين 

 المكتتبة
 617,021   636,459  - -  617,021   636,459  

       أقساط إعادة التأمين المسنده
 (4,252)  (4,976)  - - (4,252)  (4,976)  محلية –
دولية )تشمل أقساط  -

المسندة بواسطة  التأمين
 وسطاء محليين(

 (53,569)  (57,185) - -  (53,569)  (57,185) 

  (58,545)  (61,437) - -  (58,545)  (61,437) 

 (14,501)  (13,388)  - - (14,501)  (13,388)  مصاريف فائض الخسائر
صافي أقساط التأمين 

 المكتتبة
 545,088   560,521  - -  545,088   560,521  

التغيرات في أقساط التأمين 
 ، صافيغير المكتسبة

 (10,508)  (77,599) - -  (10,508)  (77,599) 

صافي أقساط التامين 
 المكتسبة

 534,580   482,922  - -  534,580   482,922  

  12,377   12,756  - -  12,377   12,756  عمولة إعادة التأمين 
  2,947   4,572  - -  2,947   4,572  اخرىإكتتاب  دخل

  498,246   551,908  - -  498,246   551,908  اإليرادات صافي

       

 
 اإلكتتاب تكاليف ومصاريف

      

 (395,496)  (429,640)  - - (395,496)  (429,640)  لمدفوعةإجمالي المطالبات ا
حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات المدفوعة
 34,401   18,632  - -  34,401   18,632  

 (376,864)  (395,239)  - - (376,864)  (395,239)  صافي المطالبات المدفوعة
في المطالبات تحت  التغير

 ، صافيالتسوية
 10,401   (32,577) - -  10,401   (32,577) 

 المتكبدة المطالبات في التغير
 صافي عنها، المبلغ وغير

 (19,169)  44,117  - -  (19,169)  44,117  

التغير في احتياطيات أقساط 
 تأمين اضافية

 (24,610)  (43) - -  (24,610)  (43) 

  2,423  (411)  - -  2,423  (411)  التغير في اإلحتياطيات الفنية 
 (362,944)  (429,028)  - - (362,944)  (429,028)  صافي المطالبات المتكبدة

 (50,848)  (53,004)  - - (50,848)  (53,004)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

مجموع تكاليف ومصاريف 
 اإلكتتاب

(482,032) (413,792) - - (482,032) (413,792) 

 84,454 69,876 صافي دخل اإلكتتاب
- 
 

- 
 

69,876 84,454 
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 المعلومات اإلضافية )تتمة(-18

 الدخل األولية الموجزة ) تتمه( قائمة  -.ب -18

 

 )غير مراجعة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 

الرياالت السعوديةبآالف    
صافي دخل اإلكتتاب 

 المرحل
 69,876   84,454   -     -     69,876   84,454  

اإليرادات /)المصاريف( 
 األخرى، صافي

      

عكس مخصص ديون 
 مشكوك في تحصيلها

 1,020   (14,679)  -     -     1,020   (14,679) 

الرواتب و التكاليف المتعلقة 
 بالموظفين

 (54,035)  (49,806)  -     -     (54,035)  (49,806) 

مصاريف عمومية وإدارية 
 أخرى

 (26,246)  (32,992)  (3,796)  (2,450)  (30,042)  (35,442) 

  16,933   21,903   6,630   14,709   10,303   7,194  ستثماراإل أرباح
) خسارة  عكس االنخفاض

في استثمارات  االنخفاض(
 ألجلطويلة ا

 -     50   -     1,136   -     1,186  

    -   1,898     -     -     -   1,898  ايرادات أخرى

االيرادات/  مجموع
 ( األخرىالمصاريف)

 (70,169)  (87,124)  10,913   5,316   (59,256)  (81,808) 

)الخسارة( /مجموع الدخل 
  للفترة

 (293)  (2,670)  10,913  5,316  10,620   2,646  

 
لعمليات  العائد الفائض
 التأمين 

 -     -     -     -     -     -    

/)الخسارة(  الدخل صافي
للفترة العائد للمساهمين قبل 

 الزكاة  
 (293)  (2,670)  10,913   5,316   10,620   2,646  

 (8,550)  (9,900)  (8,550)  (9,900)     -     -  الزكاة المحملة على الفترة 
/)الخسارة(  الدخل صافي

لعمليات  للفترة العائد
  المساهمين

 (293)  (2,670)  1,013   (3,234)  720   (5,904) 
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 المعلومات اإلضافية )تتمة(-18

 ) تتمه(الموجزة  قائمة الدخل الشامل اآلخر-جـ .18

 

 )غير مراجعة( 2020 رسبتمب 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 

 بآالف الرياالت السعودية 

إجمالي الدخل /)الخسارة( 

 للفترة 
- - 720 (5,904) 720 (5,904) 

       

الدخل / )الخسارة( الشامل 

 اآلخر 
      

إلى  اسيعاد تصنيفه بنود

 دخل عمليات التأمينمة قائ

 في فترات الحقة:

      

التغير في قيمة اإلستثمارات 

 ، صافي المتاحة للبيع
 -     -     7,299   316   7,299   316  

المبلغ المحول لقائمة الدخل 

 ، صافي 
 -     -     (3,729)  -     (3,729)  -    

 /)الخسارة( الدخلإجمالي 

 الشامل للفترة

                    
-    

 -     4,290   (5,588)  4,290   (5,588) 

لعمليات  العائد الربحمجموع 

 التأمين 

                    
-    

 -     -     -     -     -    

)الخسارة( /مجموع الدخل 

 لعمليات المساهمين العائد

                    
-    

 -     4,290   (5,588)  4,290   (5,588) 
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

  األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية  -.د 18

 

 )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 
 يةبآالف الرياالت السعود 

التدفقات النقدية من األنشطة 
       التشغيلية

للفترة )الخسارة( /الدخل  مجموع
 قبل الزكاة 

 -   -   10,620   2,646   10,620   2,646  

       التعديالت للبنود غير النقدية :
  1,415   1,289     -     -   1,415   1,289  الممتلكات و المعدات  استهالك

قيمة ط (/ الهبوط في )عكس الهبو
 االستثمارات المتاحة للبيع

 -   (50)  -     (1,136)  -  (1,186) 

اإلستثمارات  استبعاد مكاسب
 المتاحة للبيع

 -   -  (3,729)  -    (3,729)    -  

مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 للموظفين

 3,355   2,464   -     -     3,355  2,464 

ك في مخصص الديون المشكو
 تحصيلها

 (1,020)  14,679   -     -     (1,020)  14,679  

التغييرات في األصول والخصوم 
 التشغيلية : 

      

ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين 
 مدينة 

 (7,031)  (34,363)  -     -     (7,031) )34,363(  

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 غير المكتسبة

 (6,883)  (6,829)  -     -     (6,883) )6,829(  

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 تحت التسوية

 10,345   (6,097)  -     -     10,345  )6,097(  

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 مبلغ عنهاال غيرالمتكبدة 

 5,410   -   -     -     5,410   -  

  )8,354(  7,584     -     -  (8,354)   7,584  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
  )2,719( (1,769)     -     -  (2,719)  (1,769)  فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدماً 
 وموجودات أخرى

 (27,898)  (8,647)  (2,064)  2,684   (29,962) )5,963(  

مطالبات حاملي وثائق تأمين 
 مستحقة

 25,387   (31,599)  -     -     25,387  )31,599(  

مطلوبات مستحقة ومطلوبات 
 أخرى

 (9,480)  (3,297)  -     2   (9,480) )3,295(  

  24,065   22,246     -     -   24,065   22,246  أرصدة معيدي التأمين دائنة 
  ,42884   17,391     -     -   84,428   17,391  أقساط تأمين غير مكتسبة

  1,830   1,108     -     -   1,830   1,108  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
  38,674  (20,746)     -     -   38,674  (20,746)  مطالبات تحت التسوية 

مبلغ المتكبدة وغير المطالبات ال
 عنها 

 13,759   (44,117)  -     -     13,759  )44,117(  

  43   24,610     -     -   43   24,610  اإلضافية  التأمين أقساطات احتياطي
  )2,423(  411     -     -  (2,423)   411  احتياطيات فنية أخرى 

  -  (1,898)     -     -   -  (1,898)  فائض متراكم 
  )164(  -     -     -  (164)   -  مستحق ألطراف ذات عالقة

 23,135 60,997 4,196 4,827 18,939 56,170 ة التشغيليةاألنشط من الناتج النقد
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -18

 )تتمة( األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية  -.د18

 

 )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل  

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 2019 2020 2019 2020  2019 2020 ايضاح 
 بآالف الرياالت السعودية  

المستحق من  عمليات 
   التأمين

 
- - 28,469 (5,592) 28,469 (5,592) 

مليات لعالمستحق 
 المساهمين

 
(28,469) 5,592 - - (28,469) 5,592 

 (10,829) (11,245) (10,829) (11,245) - -  زكاة مدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة 

 ن مدفوعةللموظفي
 

(641) (1,364) - - (641) (1,364) 

األنشطة من صافي النقد 
 التشغيلية

 
27,060 23,167 22,051 (12,225) 49,111 10,942 

التدفقات النقدية من 
 األنشطة االستثمارية

 
      

الزيادة / )النقص( في 
 ودائع مرابحة 

 (67,000) 5,349 114,794 275,000 47,794 280,349 

ممتلكات في  اتإضاف
 معداتو

 (321) (922) - - (321) (922) 

المتحصل من استبعاد 
 االستثمارات المتاحة للبيع

 - - 23,624 10,000 23,624 10,000 

اضافات اإلستثمارات 
 المتاحة للبيع 

8 (50,022) - (74,009) - (124,031) - 

من النقد الناتج  صافي
 األنشطة االستثمارية

 
(117,343) 4,427 64,409 285,000 (52,934) 289,427 

        
صافي التغير في النقدية 

 وما في حكمها
 

(90,283) 27,594 86,460 272,775 (3,823) 300,369 

بداية  النقدية وما في حكمها
 الفترة

4 
98,970 66,352 71,300 47,791 170,270 114,143 

النقدية وما في حكمها 
 4 الفترةنهاية 

8,687 93,946 157,760 320,566 166,447 414,512 

 
       

معلومات غير نقدية 
 إضافية : 

 
      

التغير في القيمة العادلة 
 لالستثمارات المتاحة للبيع

 
- - 3,570 316 3,570 316 

عوائد إستثمار الوديعة 
 النظامية

 
- - 1,201 683 1,201 683 
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 " 19-" كوفيد  تفشي وانتشار فايروس كورونا تأثير -19

( باعتباره 19-كوفيد يروس كورونا )ا( تفشي فWHO، أعلنت منظمة الصحة العالمية ) 2020مارس  11في 

مجلس التعاون الخليجي  دولأيًضا على  التفشيالنتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا  نظراَ وباًء 

الحتواء انتشار  اجراءاتحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، اتخذت ال

، وأصدرت والمنافذ  غالق الحدودبإ  المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قامتيروس ، حيث االف

 إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء البالد.

 

وما يترتب على ذلك ، في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعمل الشركة  19-كوفيداستجابة النتشار فيروس 

على  مسبقمن تعطيل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل 

 عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والتدابير والعمليات الوقائية لضمان:

 سالمة موظفيها والمجتمع الذي تعمل فيهصحة و• 

 سليمة.بصورة  استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة • 

 

كما هو الحال مع أي والسيارات كما هو موضح أدناه.  تأمينفي مجال  19-كوفيدالرئيسي لوباء  األثريظهر 

سريع للوضع التطور تتعلق بالم هامة حكاأ تكون مدعومه بافتراضات وتقدير ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث 

، وبالتالي ، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن ته وشداستمرار الوباء والشكوك المحيطة بمدة 

هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر  مؤكدةغير التأثير هذه البيئة االقتصادية 

 نتظم.المرتبط بها بشكل م

 

 للمركباتاالحتياطيات الفنية 

مايو  08)التعميم( بتاريخ  189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم  19-استجابة لوباء كوفيد 

لجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وجه المنشور شركات التأمين لتمديد فترة صالحية  2020

لمدة شهرين  سارية المفعول ) وثائق تأمين المركبات لألفراد (بالتجزئة  المركبات التأمين على وثائقجميع 

للوثائق التأمين على السيارات بالتجزئة  وثائقإضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع 

 شهر واحد من هذا التعميم.خالل  المكتتبة و المصدرة الجديدة

 

من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة  عددشتراك مع الخبير االكتواري المعين ، ناقشت اإلدارة ، باال

أقساط تسجيل احتياطي يتم جديدة و وثيقة تأمينتعتبر تمديد شهرين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة 

 .(فترة شهرين) مطالبات المتوقعة للفترة الممتدةبناًء على ال تأمين اضافية

 

شهًرا  14وفقًا للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط على مدار فترة التغطية ، أي  المكتتبةالجديدة  للوثائقنسبة بال

 وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة. 

 

 المالية الموجودات

ا وفقًا ، أجرت الشركة تقييمً  19-كوفيد وباء قد تكون بسبب لتلبية أي تأثيرات محتملة على األصول المالية للشركة 

مجموعة من األصول  أوأصل مالي  تعرضلسياستها المحاسبية ، لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 

تشمل هذه العوامل ، الصعوبات المالية  ديون )مدينين(ا. بالنسبة لألصول المالية للالمالية لالنخفاض في قيمته

و التأخر في السداد ، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين المدينين ، والتخلف عن السداد أللمصدررين أو الكبيرة 

إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، إلخ. في حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة للبيع ، قامت الشركة 

إلى ما دون  بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة للموجودات المالية

 تكلفتها.
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 ) تتمه ( " 19-تفشي وانتشار فايروس كورونا " كوفيد  تأثير -19

 

لم يكن له أي آثار مادية على نتائج الشركة  19-كوفيدبناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة و

اصل إدارة الشركة مراقبة الموقف . وتو2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالمبلغ عنها لفترتي الثالثة وال

 عن كثب.

 

 األحداث الالحقة -20

 

م إتفاقية مع عدد 2020يوليو  02عبر موقع تداول عن توقيعها بتاريخ  2020يوليو  02أعلنت الشركة في تاريخ 

 من شركات التأمين المشاركة لمنتج تأمين العيوب الخفية وذلك بناًء على إختيار مؤسسة النقد العربي السعودي

لتكون شركة مالذ للتأمين التعاوني هي الشركة الرائدة إلدارة برنامج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع 

التأمين بمبدأ المشاركة التأمينية والقيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به عن طريق إنشاء 

لتأمين المرخصة. بحيث تتولى شركة مالذ للتأمين التعاوني محفظة/محافظ تأمينية مشتركة بين عدد من شركات ا

بشكل حصري كامل إدارتها وذلك خالل مدة سريان إتفاقية التأمين المشترك ، تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد 

م ،كما يتوقع أن يكون لذلك أثر مالي 2020من إجمالي األقساط المكتتبة للشركة للعام المالي  %5السنوي عن 

جابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والنتائج المالية للشركة وسينعكس ذلك بشكل تدريجي إبتداًء من الربع اي

 م. 2020للعام  الرابع
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