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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  –)"الشركة"(  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 

مركز  ركة هو(. إن العنوان المسجل للشم2118 وينوي 6هـ )الموافق 1422 جمادى الثاني 6بتاريخ  4131172255التجاري رقم 

، المملكة العربية 21422 جدة، 5112ص.ب  المخمل )الطابق االول و الرابع( شارع االمير سعود الفيصل، حي الخالدية،

 .السعودية
 

األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية وعمليات إعادة التأمين تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني و

ستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ا( ، 2118مايو  5 الموافقهـ )1422ربيع الثاني  22 في. السعودية

 م.2112يناير  1السعودية. بدأت الشركة أعمالها في لمزاولة التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية 
 

اللوائح  ي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديلاستلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعود

 11في  غير العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العموميةنظام لشركة بما يتوافق مع لوائح الداخلية ل

  . ت الموافقة على اللوائح الداخلية الجديدة للشركةهـ( وبناء عليه تم1438 ذو القعدة 18م )الموافق 2117 أغسطس
 

 

 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) "التقارير المالية األولية" المعدل من  –( 34تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا

ارير المالية جميع المعايير الدولية للتق تطبيقوالذي يتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل 

الدخل" والتفسير رقم  بضرائ” - (12)باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معايير المحاسبة الدوليةصادرة عن مجلس ال

 381111174512العربي السعودي رقم  من حيث عالقتها مع الزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم مؤسسة النقد "مالرسو” -( 21)

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية للزكاة وضريبةوعدد من التعديالت التوضيحية المحددة الالحقة م 2117أبريل  11بتاريخ الصادر 

على أساس ربع سنوي وتحميلها على  الزكاة وضريبة الدخلاحتساب استحقاق  تم، الدخل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(

 .قائمة حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاه
 

محتفظ بها حتى  باستثناء االستثمارات المعدلةيخية رلتاا لتکلفةاو االستمرارية وفقاً لمبدأ الموجزة األولية لماليةا تماولمعلا دادعإ مت

يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب السيولة. باستثناء حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  تاريخ االستحقاق

مخصص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها،  ، الوديعة النظامية،تلكات والمعدات،المم

 جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، مالم يذكر خالف ذلك. 
 

تر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفا

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف هذا األساس.  علىالمالية  المعلوماتالمساهمين ويتم عرض هذه 

األولية الموجزة بوضوح في الحسابات المعنية.  وبالمثل، في الماضي، فأن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة من القوائم المالية 

لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تحديد لدخل الشامل و التدفقات النقدية السنوية لكل من قوائم المركز المالي، الدخل، ا

 أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. 
 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين  وقائمةالدخل  وقائمة الموجزةإن قائمة المركز المالي األولية 

متطلبات اللوائح لمتثال لإل وكمعلومات مالية إضافية تم تقديمها  المالية في القوائم 33 إلى 27التي يتم عرضها على الصفحات من 

مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل  منعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة مؤسسة النقد العربي الس الصادرة منالتنفيذية 

قائمة الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن 

ات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار الدخل، والدخل الشامل والتدفق وقائمة، المركز المالي األولية الموجزة

 عمليات المعنية.للإليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة 
 

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

التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ، 

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

 مالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.للمعا
 

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

مات تكميلية اضافية معلوالمالية تمثل  القوائم فيذات الصلة  يضاحاتالدخل الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض اإل وقائمة

 كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. مطلوبة
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 2

 العرض )تتمة(أسس  .أ
 

المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب أن تقراً جنباً إلى جنب  لموجزة جميع المعلوماتال تتضمن القوائم المالية األولية ا

 .م2117ديسمبر 31للسنة المنتهية في  كما في ومع القوائم المالية السنوية 
 

 القوائم المالية األولية الموجزة إشارة إلى النتائج المتوقعة للسنة الكاملة. رال تعتب
 

 وتم التقريب الى أقرب ألف لاير سعودي. سعودي  بالريال تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة
 

 سبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحا .ب

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

تختلف النتائج الفعلية عن هذه  المسجلة، قدالسياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف 

 .التقديرات
 

للشركة ومصادر داد القوائم المالية األولية الموجزة كانت االحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية عند اع

كما في السنوية هي نفسها المطبقة في القوائم المالية والتي  بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر التقدير المتعلقة بحاالت عدم التأكد

 .م2117ديسمبر  31ية في وللسنة المنته
 

 موسمية العمليات  .ج

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

 أهم السياسات المحاسبية  - 1
 

 إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة جاءت وفقا للمعايير الدولية

 لي كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية وهي متطابقة مع تلك التي استخدمت في إعداد القوائم الماليةللتقرير الما

تفسيرات  ومتطابقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة المعدلة وتفاسير لجنة م2117ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

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

أي تأثير  سياق العرض للفترة الحالية. وهذا األمر ليس له لكي تتوافق معلقد تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة 

 لية للفترة.على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األو
 

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

 من قبل الشركة: 
  

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

 البيان المعيار

( 2المعيار الدولي للتقرير المالي ) ".( "تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم2تعديالت على المعيار )   

(04معيار المحاسبة الدولي ) ( "التحول إلى استثمارات عقارية". 04تعديالت على المعيار )   

(22) ماليلجنة تفسير المعيار الدولي للتقرير ال  معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدما  

(51المعيار الدولي للتقرير المالي )  اإليرادات من العقود مع العمالء )انظر أدناه(. 

( ومعيار 5المعيار الدولي للتقرير المالي )

( 22المحاسبة الدولي )  

م. 2452 –م 2450م على المعايير من 2452دورة التحسينات السنوية   

 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء   ,3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 نموذجا شامال منفردا للمحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء ويحل محل التوجيهات الحالية 15يوضح المعيار 

إال أن  اق المعايير الدولية للتقرير المالي.بخصوص اإليرادات والذي تم تأسيسه عبر العديد من المعايير والتفسيرات الحالية في نط

إلى  15ج إلى تطبيق المعيار الدولي سوف تحتاالمنشآت ال ينطبق على "اإليرادات من عقود التأمين". ومع هذا فإن  15المعيار 

 بحرص.  جزء من عقود التأمين(. وكذلك فأن المنشآت سوف تحتاج إلى تقييم نطاق هذا المعيارعقود غير التأمين ) أو 
 

المعيار الدولي  بموجب .العمالء مع العقود عن الناشئة اإليرادات الحتساب خطوات خمس من مؤلفا نموذجا الجديد المعيار يؤسس

 الخدمات إلى تقديم أو البضائع تسليم مقابل عليه الحصول المنشأة تتوقع الذي الثمن يعكس الذي بالمبلغ إدراج اإليرادات يتم 15

  .العميل
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 السياسات المحاسبية )تتمة(  أهم - 1

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

 قبل الشركة )تتمة(:
 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(,3المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 جوهري على تأثير وجود بعدم واستنتجت تقييم بإجراء قامت اإلدارة أن إال المحاسبية السياسة في تغيرات وجود من غمالر وعلى

  .م2118يناير 1 في 15 المعيار إلى التحّول عند عنها اإلفصاح سبق التي المبالغ
 

 المالية األولية القوائم على جوهري تأثير أي لها سلي الشركة على تنطبق التي المعدلة والتفسيرات المعايير تطبيق إن لذلك، إضافة

   .الموجزة

 المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد  (ب

 وتتضمن القائمة .للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إصدار تاريخ حتى التنفيذ حيز تدخل لم والتي الصادرة المعايير يلي فيما

 تطبيق المعايير الشركة تنوي .مستقبلي تاريخ في التطبيق موضع تصبح أن الشركة تتوقع التيو الصادرة والتفسيرات المعايير

 :نافذة تصبح حالما التالية

 

 المعيار

 

 البيان 

ي يسري مفعولها من الفترات الت

ليةتبدأ في أو بعد التواريخ التا  

( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) ناه أنظر اإليضاح أد األدوات المالية   

(52المعيار الدولي للتقرير المالي ) م2459يناير  5 عقود اإليجار   

(22) الي لجنة تفسير المعيار الدولي للتقرير الم دخلعدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب ال  م2459يناير  5   

(51المعيار الدولي للتقرير المالي ) م 2425يناير  5 عقود التأمين )أنظر اإليضاح أدناه(    
 

  36  المالي للتقرير الدولي والمعيار 0 المالي للتقرير الدولي معيارال

 محل والذي يحل المالية األدوات 2المالي  للتقرير الدولي المعيار ة للمحاسبةالدولي معاييرال مجلس أصدر م،2114  يوليو في

 للموجودات والقياس الجديدة التصنيف طلباتمت المعيار يدمج .والقياس المالية: االعتراف األدوات 32 الدولي المحاسبة معيار

 ومتطلبات 32 في المعيار المتكبدة الخسارة نموذج محل سيحل والذي المتوقعة االئتمان قيمة نموذج انخفاض  إدخال مع المالية

 : 2المعيار الدولي  بموجب .التحوط على المحاسبة
 

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

المالية  المطلوبات متطلبات معظم على المعيار المالية. يبقي للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص األعمال

تغيرات  من الجزء ذلك أن حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحددة الموجودات تلك باستثناء 32 للمعيار

 .الدخل قائمة من بدال اآلخر الشامل الدخل في إدراجه يجب الذي االئتمان ذات على يعود العادلة القيمة
 

 جميع عن المتوقعة االئتمان خسائر مقابل مخصص تسجيل المنشآت من يتطلب 2 الدولي للتقرير الماليالمعيار إن 

 المدينة الذمم بجانب الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ غير األخرى للديون والموجودات المالية القروض

 االئتمان خسائر على المخصص المالية. يعتمد الضمانات وعقود القروض التزامات مع اإليجار التمويلي، عقود من

 االئتمان مخاطر في جوهرية يادةز هناك كان إذا إال القادمة شهرا عشر االثني في التعثر مع احتمالية المرتبطة المتوقعة

 . 32 المعيار بموجب عليه كانت الذي بالشكل المتوقعة االئتمان خسائر إدراج يتم 2 النشوء. بموجب المعيار منذ
 

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

 عقود التأمين وعالجت 4المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالتللمحاسبة  الدولية المعايير لسمج أصدر م،2116سبتمبر في

 التأمين. تقدم لعقود المحاسبة القادم معيار إصدار قبل التأمين لشركات بالنسبة 2 المعيار تطبيق جراء المحاسبية النتائج التعديالت

 اعفاء  لذلك مؤهلة كانت إذا  للمنشأة التأجيل طريقة االستبعاد. توفر وطريقة التأجيل طريقة :التأمين لشركات خيارين التعديالت

 للمنشأة االستبعاد طريقة أيهما أقرب. تسمح  م 2121العام أو الجديد التأمين عقد سريان تاريخ حتى 2 المعيار تطبيق من مؤقتا

  .الجديد التأمين عقود معيار تطبيق قبل أن تقع يمكن والتي خسارةال أو الربح من المحاسبية التوافقات عدم بعض تأثيرات استبعاد
 

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

 الحق حتى تاريخ 2 المعيار تطبيق بتأجيل ج يقضياستنتا إلى والتوصل التأثيرات بتقييم الشركة قامت وقد 2المعيار تطبيق تأجيل

 .م 2121 يناير 1 بعد يكون لن والذي
 

 التداخل  كبير مدى وعلى  االعتبار في يأخذ سوف للشركة الموجزة األولية المالية القوائم على 2 المعيار طبيقت تأثير إن

  .كامل بشكل 2 المعيار طبيقت أثيرت تقييم المحتمل من فليس وبالتالي، .القادم التأمين عقود معيار مع
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 النقد وما حكمه  - 9

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

 م2512ديسمبر  31  م8132مارس  13 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين

 11,951  91,518 أرصدة البنك والنقد

 

 م2512ديسمبر  31  م8132مارس  13 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

    عمليات المساهمين

 91,211  8,582 أرصدة البنك والنقد  

 

    ، صافيمعيدي التأمينل المدينة أقساط التأمين وذمم  -,

 

 أن أقساط التأمين المدينة تتألف من مستحق من كما يلي: 

م8132مارس  13   م2512ديسمبر  31    

 

 (غير مدققة)

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

    

 21,621  339,629 حملة الوثائق 

 18,669  12,332 وسطاء ووكالء

(11أطراف ذات عالقة )إيضاح   321,928  331,195 

 18,166  88,323 ذمم مدينة من معيدي التأمين 

 163,531  189,131 

خصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها   م  (21,113)  (35,629) 

 851,683  832,869 أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي 

 

 

 كانت حركة مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها على النحو التالي:

م8132مارس  13  م2512ديسمبر  31    

 

 (غير مدققة)

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 لف لاير سعوديأ

    

/ السنةالرصيد في بداية الفترة   35,629  19,363 

 85,982  3,638  المكون خالل الفترة / السنة مخصصال

/ السنةالرصيد في نهاية الفترة   21,113  35,629 
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 إستثمارات  - 3

 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 م2512ر ديسمب 31  م8132مارس  13 عمليات التأمين

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 311,868  1,392 (116)إيضاح   المتاحة للبيعاالستثمارات  -

 356,161  356,333 (316)إيضاح  الستحقاقااالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  -

 861,188  361,119 اإلجمالي 
 

 االستثمارات المتاحة للبيع 3.3

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  رصيد حركة فيال

 م2117ديسمبر  31  م8132مارس  13 التامينعمليات 

 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 158,868  311,868 الرصيد اإلفتتاحي

 90,555  - إضافات خالل الفترة / السنة

 (85,103)  (311,111) اإلستبعادات خالل الفترة / السنة

 (08)  (61) التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 158,262  1,392 الرصيد الختامي

 

 م2117ديسمبر  31  م8132مارس  13 التامينعمليات 

 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 3,910  1,316 االستثمار في السندات

 155,555  - االستثمار في الصكوك

 228  811 االستثمار في أسهم حقوق الملكية

 219  839 االستثمار في الصناديق المشتركة

 1,392  158,262 
 

 م2512ديسمبر  31  م8132مارس  13 مساهمينعمليات ال

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 16,681  316,133 (216)إيضاح   المتاحة للبيعاالستثمارات  -

 92,313  92,332 (316)إيضاح  الستحقاقااالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  -

 311,355  811,555 اإلجمالي 
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 إستثمارات )تتمة( - 3

 االستثمارات المتاحة للبيع 8.3

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 

 م2512ديسمبر  31  م8132رس ما 13 مساهمينعمليات ال

 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 30,300  16,681 الرصيد اإلفتتاحي

 25,555  311,111 إضافات خالل الفترة / السنة

 (68,631)  (8,311) اإلستبعادات خالل الفترة / السنة
 855  3,291 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 36,628  316,133 الرصيد الختامي

 

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 

 م2512ديسمبر  31  م8132مارس  13 التامينعمليات 

 

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 3,330  8,132 االستثمار في أسهم حقوق الملكية

 13,652  31,113 االستثمار في السندات

 -  311,111 االستثمار في الصكوك

 18,692  81,592 االستثمار في الصناديق المشتركة

 316,133  36,628 

 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 6.3

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 

 م2117سمبر دي 31  م8132مارس  13 عمليات التأمين  

 (غير مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 118,900  356,161 الرصيد االفتتاحي 

 32,850  - إضافات

 (1,383)  - إستبعادات
 183  53 إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 106,565  356,333 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 
 م2117ديسمبر  31  م8132مارس  13  اهمينمسعمليات ال

 (مدققة)غير  

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 86,189  92,313 الرصيد االفتتاحي 

 2,563  - إضافات

 (319)  - إستبعادات
 199  13 إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 89,131  92,332 الرصيد نهاية الفترة / السنة 
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 المخصصات الفنية - 6

 األخرى حتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية واإل 3-6

 األخرى من اآلتي: حتياطياتيتكون صافي المطالبات تحت التسوية واإل

 م2117ديسمبر  31  م8132مارس  13 

 

 مدققة(غير )

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 122,822  353,182 المطالبات تحت التسوية

 291,639  851,113 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 113,289  858,060 

 3,066  8,316 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,820  6,536 إحتياطيات فنية أخرى

 133,333  810,506 

    يخصم :

 (98,398)  (386,161) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

 (252,021)  (321,613) تأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي ال -

 (113,165)  (281,850) 

 123,101  331,116 صافي المطالبات تحت التسوية و اإلحتياطيات

 

  حركة األقساط غير المكتسبة 8-6

 إن حركة األقساط غير المكتسبة كاآلتي:

 الثالثة أشهر المنتهية في 13 مارس 8132م  

(مدققة)غير      

  ألف لاير سعودي   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 65,528 (811,398) 831,131 الرصيد في بداية الفترة 

 83,328 (36,811) 311,135 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (18,515) 21,132 (335,521) األقساط المكتسبة خالل الفترة 
 61,259 (393,913) 852,216 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2512م  

(مدققة)     

  ألف لاير سعودي  

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 158,906 (198,856) 288,262 الرصيد في بداية السنة 

 189,283 (832,222) 095,060 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (182,062) 812,396 (658,803) األقساط المكتسبة خالل السنة 
 60,092 (258,282) 225,328 الرصيد في نهاية السنة 
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 اإللتزامات والتعهدات - 2

 تزامات والتعهدات من اآلتي:لتتكون اإل (أ

 م2117ديسمبر  31  م8132مارس  13 

 ألف لاير سعودي

 (مدققة)غير 

 ألف لاير سعودي

 )مدققة( 

 ألف لاير سعودي

 22,055  88,511 هيئة الزكاة و الدخل خطابات الضمان الصادرة لصالح

 22,055  88,511 اإلجمالي

 

 : ال شيء(.2117ديسمبر  31) 2118مارس  31لم تكن هناك التزامات رأسمالية معلقة كما في   (ب

مليون لاير  2225: 2117ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2225، لدى الشركة خطاب ضمان بمبلغ م2118مارس  31كما في  (ج

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2225(. يتم إيداع هامش بمبلغ 12 يضاح)انظر اإل دخللح الهيئة العامة للزكاة والسعودي( لصا

 قائمةاألخرى في  لموجوداتضمينه في الدفعات المسبقة وامليون لاير سعودي( لدى أحد البنوك لهذا الغرض ويتم ت 2225: 2117

 لمالي.المركز ا

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية - 0

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم إستالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق 

 -العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين: القيمةيستند قياس  في تاريخ القياس.

 ي السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أوف  -

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

زة )الموحدة( إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموج

 من المعلومات المالية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( - 0

 

 و التسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة

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

 ;أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس   ول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداةالمستوى األ

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

 ، و القابلة للمالحظة السوقتها الهامة وفقاً لمعلومات مدخال

 . القابلة للمالحظة يم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقيأساليب التق المستوى الثالث:

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

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

معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية  نالهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضم

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

 القيمة العادلة   ير مدققة()غ م8132مارس  13

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 
      

 موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:
     

       : األوراق المالية

 168 - 839 811   عمليات التأمين   -

 81,133 3,981 81,592 556   عمليات المساهمين  -
       

       مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:موجودات 

       ديون األوراق المالية:

 1,316 - 311,111 (96,861)   عمليات التأمين   -

 331,113 - - 331,113   عمليات المساهمين  -
   33,216 381,233 3,981 311,536 

 

 القيمة العادلة   )مدققة( م2117ديسمبر  31

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 
      

      موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:

       : األوراق المالية

 113 - 832 889   عمليات التأمين   -

 81,188 3,981 39,623 3,138   عمليات المساهمين  -
       

       موجودات مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:

       ق المالية:ديون األورا

 311,235 - 311,111 1,235   عمليات التأمين   -

 31,618 - - 31,618   عمليات المساهمين  -
   39,152 339,915 3,981 311,226 
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 القطاعات التشغيلية  - 31

من قبل مجلس إدارة  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بإنتظام

 الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس 

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات في قائمة الدخل األولية المختصرة.  إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك

 والمطلوبات التشغيلية.
 

 .2117ديسمبر  31لم تطرأ أى تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
 

         معيدي التأمين،ل مدينة وذمم وأقساط التأمين ،والودائع الجل، النقد وما فى حكمهال تتضمن موجودات القطاعات 

ً والموجودات األخرى،  الممتلكات والمعدات، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات ، واإلستثماراتوالمصاريف المدفوعة مقدما

 غير الموزعة.
 

، اريف مستحقة والمطلوبات األخرىمصومعيدي التأمين، ل دائنة ذمممطالبات حملة الوثائق، ال تتضمن مطلوبات القطاعات، 

 وبالتالي تم إدارجهم ضمن اإللتزامات غير الموزعة. ومخصص مكافأة نهاية الخدمة،
 

ويتم مراقبتها على  التشغيلي للقطاعات ذات الصلة يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار لم
 أساس مركزي.

 
        في الي موجودات و مطلوبات الشركةجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلبالغ عنها عن إجممإن المعلومات المقدمة ل

لفترة الثالثة أشهر ركة ومصاريفها وصافي دخل الشركة م، فأن إجمالي إيرادات الش2117ديسمبر  31م و 2118مارس  31

 المنتهية، كما يلي:

 

 
 
 

   م8132مارس  63كما في    
   ققة()غير مد   
   عمليات التأمين   
 

 االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال
إجمالي عمليات 

 التأمين
عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي   
         الموجودات 

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 393,913 - 393,913 11,939 22,132 32,851 11,593 89,211 غير المكتسبة

دي مطالبات تحت حصة معي
 386,161 - 386,161 51,662 11,966 9,639 6,321 35,182 التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 321,613 - 321,613 51,316 33,821 83,111 85,131 6,869 المتكبدة غير المبلغ عنها

 2,119 - 2,119 3,393 1,385 - 3,256 8,813 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة
 925,211 191,981 593,931      ات غير موزعة موجود

 3,199,853 191,981 3,315,113      إجمالي الموجودات 
 

         المطلوبات
 852,216 - 852,216 16,612 98,218 32,531 68,215 13,913 األقساط غير المكتسبة

 83,112 - 83,112 6,191 35,398 - 5,251 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 353,182 - 353,182 63,613 13,963 9,312 86,311 33,922 مطالبات تحت التسوية

 851,113 - 851,113 55,153 23,189 83,119 23,361 31,118 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 8,316 - 8,316 118 8,861 - - - احتياطي عجز أقساط تأمين

 6,536 - 6,536 3,222 3,181 861 1,118 - احتياطات فنية أخرى
 395,296 118,386 151,331      مطلوبات غير موزعة

 3,199,853 118,386 3,153,385      جمالي المطلوباتإ
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  - 31

 
 

   م8137ديسمبر 63كما في    
   مدققة()   
   عمليات التأمين   
 

 االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال
إجمالي عمليات 

 التأمين
عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي   
         الموجودات 

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 258,282 - 258,282 10,650 118,808 - 81,081 29,182 غير المكتسبة

 98,398 - 98,398 20,903 81,869 6,633 0,836 8,888 حصة معيدي مطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 252,021 - 252,021 89,386 88,633 28,566 22,828 2,082 المتكبدة غير المبلغ عنها
 15,351 - 15,351 958 3,910 - 2,682 3,585 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 882,826 398,212 613,258      موجودات غير موزعة 
      إجمالي الموجودات 

1,125,252 398,212 1,058,828  
         المطلوبات

 225,328 - 225,328 18,060 122,923 - 90,186 82,285 األقساط غير المكتسبة
 31,865 - 31,865 3,162 25,802 - 2,981 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 122,822 - 122,822 33,322 82,898 6,216 22,983 12,052 مطالبات تحت التسوية
 291,639 - 291,639 03,208 158,912 28,611 96,622 6,938 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 3,066 - 3,066 28 819 - - 3,568 احتياطي عجز أقساط تأمين
 6,820 - 6,820 1,235 1,261 335 3,658 - احتياطات فنية أخرى

 292,038 882,161 385,323      مطلوبات غير موزعة

 1,058,828 882,161 1,502,263      جمالي المطلوباتإ
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 31

   )غير المدققة( م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع  االخرى الهندسي الطاقة المركبات الطبي القطاعات التشغيلية

        اإليرادات

        المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

 311,135  15,221 (2,658) 11,596 83,129 85,318 مباشر -

 -  - - - - - إعادة تأمين -

 85,318 83,129 11,596 (2,658) 15,221  311,135 

        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (8,683)  (3,199) (128) - (3,316) - محلي -

 (31,616)  (11,152) 9,315 (11,131) (2,991) (31,839) دولي -

 (31,839) (31,311) (11,131) 9,151 (13,353)  (36,811) 

        مصاريف فائض الخسارة

 (62)  (18) - - (86) - محلي -

 (333)  (132) - - (339) (351) دولي -

 (351) (815) - - (181)  (339) 

        

 83,111  1,111 313 586 31,311 31,389 صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير 

 1,381  (3,369) (3,111) (181) 33,153 (1,511) المكتسبة، صافي

 13,383  8,511 (111) 816 88,313 3,889 صافي أقساط التامين المكتسبة

 31,132  1,113 1,853 123 1,135 - عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 11,215  6,265 1,912 623 86,336 3,889 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب

 51,331  283 361 - 16,111 36,326 إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من 

 (83,635)  (682) (611) - (31,138) (38,115) المطالبات المدفوعة

 86,199  391 311 - 88,113 1,313 ات المدفوعةصافي المطالب
التغير في المطالبات تحت 

 (8,539)  (511) (86) 16 (8,116) (51) التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة 

 (9,133)  (668) (3,311) (389) (3,818) (351) غير المبلغ عنها، صافي

 31,611  (969) (3,188) (91) 38,351 1,911 صافي المطالبات المتكبدة

 (261)  161 3,216 - - (1,169) إحتياطي عجز األقساط

 (119)  359 (813) (63) (811) - إحتياطيات فنية أخرى

 1,632  313 319 - 3,898 911 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 3,111  91 91 351 833 158 مصروفات إكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصروفات 

 32,138  191 3,191 (3) 31,158 8,813 اإلكتتاب

        

 86,311  6,135 8,532 691 38,161 1,928 صافي )خسارة( / دخل اإلكتتاب
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 31

  )غير المدققة( م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال 

       / )مصروفات( تشغيل أخرى إيرادات

 (82,853)      مصروفات عمومية و إدارية

 (3,638)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (131)      مكافأت مجلس اإلدارة

 6      توزيعات أرباح
اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى 

 92      تاريخ اإلستحقاق

 8,911      إيراد عموالت من اإلستثمارات
أرباح محققة / )خسائر( من توزيعات 

 (3,159)      ستثماراتاإل

 836      إيرادات أخرى

 (11,113)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

       

 (3,612)      صافي خسارة الفترة

إجمالي الدخل  الشامل المسند إلى 

 -      عمليات التأمين
إجمالي الدخل الشامل المسند إلى 

 (3,612)      ساهمينالم
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 31

   )غير المدققة( م2117مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع  االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال القطاعات التشغيلية

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 159,801  85,289 19,129 20,928 0,608 19,882 رمباش -

 (39)  - (39) - - - إعادة تأمين -

-  19,882 0,608 20,928 19,185 85,289  159,813 

        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (8,822)  (2,655) (2,322) - - - محلي -

 (92,922)  (,32) (13,202) (20,828) (2,233) (9,909) دولي -

-  (9,909) (2,233) (20,828) (10,028) (30,250)  (92,958) 

        مصاريف فائض الخسارة

 (66)  (33) - - (33) - محلي -

 (681)  (815) - - (231) - دولي -

 - (268) - - (883)  (252) 

        

 25,852  8,605 2,061 880 2,602 15,598 صافي أقساط التامين المكتتبة
التامين غير  التغير في أقساط

 32,860  (8,520) (926) (382) 82,908 288 المكتسبة، صافي

 09,362  620 1,230 153 80,016 15,399 صافي أقساط التامين المكتسبة

 25,122  3,226 3,215 82 12,098 - عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 29,898  8,301 0,880 255 09,150 15,399 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب

 113,021  1,811 26,891 - 28,512 11,112 إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من 

 (02,282)  (1,052) (20,869) - (29,891) (1,286) المطالبات المدفوعة

 06,228  858 013 - 80,031 8,921 صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت 

 (13,383)  (201) (382) - (18,669) 1,823 التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة 

 (39,825)  13 - - (31,986) (6,092) غير المبلغ عنها، صافي

 8,811  121 116 - (1,533) 0,102 صافي المطالبات المتكبدة

 0,261  839 621 - 3,508 689 ئق مؤجلةتكاليف إقتناء وثا

 801  150 21 128 399 209 مصروفات إكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصروفات 

 15,623  1,218 959 128 2,858 6,563 اإلكتتاب

        

 62,966  3,132 8,632 21 00,686 8,320 صافي دخل اإلكتتاب

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 

 سعودية( )شركة مساهمة

 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م8132مارس  13المنتهية في  الثالثة أشهر فترةل
 

22 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 31

  )غير المدققة( م2117مارس  31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال 

إيرادات / )مصروفات( تشغيل 

       أخرى

 (26,200)      مصروفات عمومية و إدارية
مخصص ديون مشكوك في 

 (0,382)      تحصيلها

 (220)      مكافأت مجلس اإلدارة
ثمارات محتفظ بها اطفاء است

 88      حتى تاريخ اإلستحقاق

 2,822      إيراد عموالت من اإلستثمارات
محققة من  توزيعات خسائر

 (1,688)      ستثماراتاإل

 1,528      إيرادات أخرى

 (28,826)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

       

 32,885      صافي خسارة الفترة

شامل المسند إجمالي الدخل  ال

 (3,225)      إلى عمليات التأمين
إجمالي الدخل الشامل المسند 

 38,225      إلى المساهمين

 

 ذات عالقة وأرصدتهم المعامالت مع جهات - 33

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة، و الشركات التي هم مالكها الرئيسيون 

و أى شركات أخرى تخضع لتحكمهم أو يتم التحكم بها بشكل مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها. يتم إعتماد سياسات التسعير و شروط 

 هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي: 

 الرصيد مدينة /)المستحق( كما في مبلغ المعامالت خالل الفترة لةطبيعة المعام العالقة الجهة ذات

م2813مارس  63   م1245مارس  25  م8132مارس  63  م2451ديسمبر  25   

(مدققة)غير    (مدققة)غير   (مدققة)غير   (مدققة)   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

      مساهمين رئيسين

 - - 8,926 1,131 وثائق تأمين مكتتبة ج حسين علي رضاحا

 

 مستلمة مدفوعات

 33,653 31,191 (3,533) (911) مدفوعة ومطالبات
 -  15,511 9,218 وثائق تأمين مكتتبة مجموعة بن الدن السعودية

 

 مستلمة مدفوعات

 139,538 318,361 (32,269) (5,383) مدفوعة ومطالبات
   0,012 1,198 ين مكتتبةوثائق تأم سي بي سي

 

 مستلمة مدفوعات

 25,282 81,312 (3,559) (13) مدفوعة ومطالبات
     وثائق تأمين مكتتبة )لبنان( المتحدة للتأمين التعاوني

 

 مستلمة مدفوعات

 253 - - (811) مدفوعة ومطالبات
      شركات شقيقة 

 (225) (831) - -  نجم لخدمات التأمين
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 )تتمة( ذات عالقة وأرصدتهم ت مع جهاتالمعامال - 33

 الرصيد مدينة /)المستحق( كما في مبلغ المعامالت خالل الفترة طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات

م2813مارس  63   م1245مارس  25  م8132مارس  63  م2451ديسمبر  25   

(مدققة)غير    (مدققة)غير   (مدققة)غير   (مدققة)   

لاير سعودي ألف ألف لاير سعودي    ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

أطراف ذات شركات تخضع لتحكم 

أو يتم التحكم بها بشكل عالقة 

      مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها

 - - 15 16 وثائق تأمين مكتتبة الوكاالت التجارية المتحدة

 

مدفوعات نيابة عن 

 335 283 52 - الشركة
 - - - 15 وثائق تأمين مكتتبة لتعاونيمركز صيانة المتحدة للتأمين ا

 

 مستلمة مدفوعات

 - - - (311) مدفوعة ومطالبات
 - - (3,118) - تسوية مطالبات 
 593 518 3,632 - مدفوعات 

 - - - 31 وثائق تأمين مكتتبة مكتب المحامي حسان محاسني

 

 مستلمة مدفوعات

 11 83 (6) - مدفوعة ومطالبات
 - - 2 8 وثائق تأمين مكتتبة مجموعة الشرق األوسط

 

 مستلمة مدفوعات

 81 8 - (13) مدفوعة ومطالبات

 

 :فترةوكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل ال المديرينفيما يلي بياناً بتعويضات 

 

 835 323 مكافأة للمكلفين بالحوكمة 

   

 

 

 

 

 8132مارس  13 

 (غير مدققة)

 2117 مارس 31

 (غير مدققة)

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 3,328 1,283 أخرى مزايامرتبات و
 13 86 مكافأة نهاية الخدمة

 1,338 3,831 
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 الزكاة وضريبة الدخل  - 38

 المحمل للفترة / السنة (أ

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

 السنة  حركة المخصص خالل

 م2512ديسمبر  31  م8132مارس  13 

 (مدققة)غير  

 ألف لاير سعودي

 (مدققة) 

 ألف لاير سعودي

 81,623  81,312 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة
 6,111  3,511 المحمل للفترة / السنة 

 (8,931)  - المدفوع خالل الفترة / السنة 
 81,312  20,259 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 

بناًء على فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخضع لوائح الزكااة فاي  ويالزك الوعاءتم احتساب 

 الهيئاة العاماة للزكااة والادخل التاي ياتم طرحهاا مان قبال ربوطااتمختلفاة ، ويمكان أن تكاون الالمملكة العربية الساعودية لتفسايرات 

 المقدمة من الشركة. قراراتاإل مختلفة عن
 

 الربوط الزكوية وضع  (ب

م 2112ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في 

 31وحصلت علاى شاهادة مقيادة حتاى م 2115ديسمبر  31، كما استلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في م2116الى 

 م.2116ديسمبر  31م وفي إنتظار رد الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية 2115ديسمبر 
 

بمبلااغ م وطالباات بزكاااة 2111الااى  م2112 م، أصاادرت الهيئااة العامااة للزكاااة والاادخل الربااوط الزكويااة للساانوات ماان2113خااالل 

. إعترضات الشاركة علاى هاذه المطالباة لسنواتلتلك ا لاير سعودي مليون 17262 . تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي للزكاة كااف.

 142288، دفعاات الشااركة مبلااغ  م2114ل عااام ال، خااومااع ذلااك  وتعتقااد اإلدارة أن نتيجااة اإلعتااراض سااتكون فااي صااالح الشااركة.

إلاى  م2112لسانوات مان ا ربوطااتبعاد برفاع  كااة و الادخلالهيئاة العاماة للز. لم تقم ربوطاتسعودي فيما يتعلق بهذه ال مليون لاير

 من المساهمين. ٪1من المساهمين في حين أن ضريبة الدخل على  ٪22. تطبق الزكاة على م2116

 

 رأس المال - 31

لاير  11، قيمة كل سهم عادي مليون سهم 42مليون لاير سعودي، مقسم إلى  421المصرح به والمدفوع يبلغ رأس المال 

 .سعودي

بتخفيض رأس مال الشركة من  م2117يونيو  8الموافق  هـ1438رمضان  13وصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في أ

سهم. وسيتم التخفيض من خالل تخفيض سهم واحد  41،111،111لاير مقسوم على  411،111،111إلى  421،111،111

أس المال هو إعادة هيكلة مركز رأس المال للشركة بما سهم يحتفظ بها المساهم حاليا. الغرض من تخفيض ر 5244مقابل كل 

 يتماشى مع قانون الشركات. لن يكون هناك تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة.
 

جمعية  إن تخفيض رأس مال الشركة مشروط بالوفاء بمتطلبات قانونية معينة، موافقة من المنظمين ومن المساهمين في اجتماع

 استثنائي. وميةعم
 

 إدارة رأس المال  - 39

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

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

جراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات يتم إ منتظم.

 األرباح المدفوعة للمساهمين أو بإصدار أسهم. توزيعات تعديلبالشركة. وللحفاظ على أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة 
 

 لبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية المبلغ عنها.يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد إمتثلت بالكامل لمتط
 

 ربحية السهم )خسارة( /  - ,3

عدد األسهم المرجح لمتوسط الالفترة على  )خسارة( / دخلوذلك بتقسيم صافي )خسارة( / ربحية السهم للفترة  تم إحتساب

 للفترة.  والقائمة درةمصال
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 معلومات اضافية  - 33

 المالي األولية قائمة المركز   -

 (مدققة) م2117ديسمبر  31 (غير مدققة)م 8132مارس  13 

 جمالياال عمليات المساهمين عمليات التأمين جمالياال عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي 

       الموجودات

 138,726 24,843 43,253 030111 2,528 23,512 ما في حكمهو نقدال

 253,621 - 253,621 8620830 - 278,262 ، صافيذمم مدينة لمعيدي التأمينين وأقساط تأم

 214,722 - 214,722 3060096 - 127,247 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 82,384 - 82,384 3830939 - 126,464 التسوية 
المتكبدة البات حصة معيدي التأمين من المط

 212,521 - 212,521 3210313 - 181,611 غير المبلغ عنها

 11,311 - 11,311 20910 - 8,412 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 325,177 134,755 261,322 1090239 234,555 161,312 إستثمارات

 62,244 62,244 - 920813 48,216 - تأمينال عمليات من مستحقة مبالغ

 53,217 1,271 52,646 310632 3,226 57,472 دفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاريف م

 2,667 - 2,667 801,2 - 2,358 ممتلكات ومعدات، صافي

 78,411 78,411 - 620911 78,411 - الشهرة

 73,511 73,511 - 610,11 73,511 - وديعة نظامية

 1,448 1,448 - 30393 1,641 - ائد إستثمار الوديعة النظاميةع

 1,115,331 442,126 30,9609,6 1,121,217 447,161 1,567,368 

 (62,244) (62,244) - (920813) (48,216) - ناقصا: حذف العمليات المتداخلة

 1,514,424 384,217 1,121,217 3090008,3 323,221 1,115,331 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 2,177 - 2,177 0139, - 5,164  مطالبات حملة الوثائق
 27,362 617 26,745 ,06030 1,114 26,121 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 178,145 - 178,145 3030331 - 126,611 معيدي التأمينل دائنة ذمم

 271,374 - 271,374 8,20213 - 258,816 أقساط تأمين غير مكتسبة

 31,461 - 31,461 860912 - 27,438 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 122,227 - 122,227 3,60982 - 157,428 مطالبات تحت التسوية

 281,638 - 281,638 8,10913 - 251,411 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 3,566 - 3,566 80613 - 2,716 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,225 - 6,225 30,63 - 6,576 إحتياطيات فنية أخرى

 62,244 - 62,244 920813 - 48,216 التأمين عمليات إلى مستحقة الغمب

 271 271 - 861 271 - عالقة ذات جهات إلى مستحق

 21,676 - 21,676 810910 - 21,432 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 36,137 - 36,137 130116 - 36,137 فائض عمليات التأمين

 (417) - (417) (963) - (471) اراتإحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثم

 23,718 23,718 - 8,0812 25,218 - الزكاة وضريبة الدخل

 1,448 1,448 - 30393 1,641 -   عائد إستثمار الوديعة النظامية المستحق لساما

 1,115,331 28,223 303110,,9 1,121,217 26,143 1,146,251 

 (62,244) - (62,244) (920813) - (48,216) ناقصا: حذف العمليات المتداخلة

 1,183,316 26,143 1,157,263 3012,0192 28,223 1,157,125 إجمالي المطلوبات

       

       حقوق المساهمين

 421,111 421,111 - 9010111 421,111 - رأس المال

 31,244 31,244 - 130099 31,244 - الوديعة النظامية

 (27,512) (27,512) - (3130381) (116,621) - خسائر متراكمة

 (3,314) (3,314) - (30983) (1,421) - إحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات

 421,118 421,118 - 9310011 413,213 - إجمالي حقوق المساهمين

 1,514,424 447,161 1,157,263 3090008,3 442,126 1,157,125 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

       

 22,511   880,11   اإللتزامات والتعهدات
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 معلومات اضافية )تتمة( -33

 قائمة الدخل األولية -

م2117  م8132   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 األجمالي

 ألف لاير سعودي 

        اإليرادات

        تتبةإجمالي أقساط التأمين المك

 159,801  - 159,801 311,135 - 158,510 مباشر -

 (39)  - (39) - - - إعادة تأمين -

 158,510 - 311,135 159,813 -  159813 
        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (4,227)  - (4,227) (80386) - (2,627) محلي -

 (82,877)  - (82,877) (610313) - (73,616) دولي -

 (76,233) - (630811) (87,814) -  (87,814) 
        مصاريف فائض الخسارة

 (66)  - (66) (32) - (69) محلي -

 (641)  - (641) (633) - (711) دولي -

 (772) - (660) (717) -  (717) 
        

 21,412  - 21,412 860111 - 27,113 صافي أقساط التامين المكتتبة

 37,265  - 37,265 90689 - 4,724 امين غير المكتسبة، صافيالتغير في أقساط الت

 58,367  - 58,367 130686 - 31,727 صافي أقساط التامين المكتسبة

 21,122  - 21,122 310162 - 13,178 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 78,482  - 78,482 ,99021 - 44,815 إجمالي اإليرادات

        
        كتتابتكاليف ومصروفات اإل

 113,521  - 113,521 90339, - 54,114 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (57,247)  - (57,247) (,86033) - (27,615) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 56,274  - 56,274 830900 - 26,422 صافي المطالبات المدفوعة
يات فنية التغير في المطالبات تحت التسوية و إحتياط

 - (13,323) (80,60) - (2,572) أخرى، صافي
 

(13,323) 
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 - (38,471) (00136) - (2,317) صافي
 

(38,471) 

 4,411  - 4,411 390311 - 14,613 صافي المطالبات المتكبدة

 -  - - (231) - (861) إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

 -  - - (190) - (342) إحتياطيات فنية أخري

 5,261  - 5,261 10362 - 3,678 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 251  - 251 30111 - 1,555 مصروفات إكتتاب أخرى

 11,623  - 11,623 320168 - 18,172 إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب

        

 67,866  - 67,866 830611 - 26,733 صافي دخل اإلكتتاب
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 معلومات اضافية )تتمة( -33

 )تتمة( قائمة الدخل األولية -

م2117  م8132   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 األجمالي

 ألف لاير سعودي 

        إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخرى

 (5,347)  - (5,347) (60338) - (7,612) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (26,755)  (234) (26,521) (8208,6) (528) (27,722) مصروفات عمومية و إدارية

 (275)  (275) - (161) (373) - مكافأت مجلس اإلدارة

 -  - - 3 6 - توزيعات أرباح
 2,277  1,422 1,555 80091 1,811 1,132 إيراد عموالت من اإلستثمارات

 24  47 47 02 47 51 اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
محققة من  توزيعات أرباح وأرباح / )خسائر(

 (1,642)  (216) (1,433) (301,0) (1,352) - ستثماراتاإل

 1,122  - 1,122 833 - 216 إيرادات أخرى

 (22,226)  744 (31,671) (190193) (416) (33,235) رىإجمالي إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخ

        
 32,885  288 32,186 (3,612) (856) (2,252) صافي )العجز( / الفائض من عمليات التأمين 

 المحول ستيعاب المساهمين للعجز / )الفائضإ

 (34,221)  (744) (33,476) 60312 416 7,212 للمساهمين(
تأمين بعد استيعاب العجز / صافي ناتج عمليات ال

 3,721  - 3,721 - - - إلى المساهمينالفائض المحول 

        

( للسهم الواحد )بالريال رةاألرباح / )الخسا

      السعودي لكل سهم(

 

 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 42,111 - 900111 900111 - )باآلالف(
 

42,111 

 ريالبالوالمخفضة للسهم الواحد )الخسارة األساسية 

 1271 - (1.33) (1.33) - (السعودي
 

1271 

        

 

 ئمة الدخل الشامل األولية قا -

م2117  م8132   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 األجمالي

 ألف لاير سعودي 

 37,241  34,221 3,721 (60312) (7,618) - مساهمينإجمالي )الخسارة( المسندة إلى ال
        

 -  - - - - - )الخسارة( / الدخل الشامل األخر
        

تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  لن يعادبنود 
 األولية:

       

التغيرات في فائض إعادة التقييم المتعلق  -

 - - - - - بالممتلكات والمعدات أو األصول غير الملموسة
 

- 

 -  - - - - - حتياطياتالمحددة لمشاركة اإلخطة التغيرات في ال -
مزايا ( إكتوارية على خطط ة/ )خسار أرباح -

 - - - - - معاشات المحددة
 

- 
بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة 

      الدخل األولية:

 

 

 221  242 (21) 961 534 (64) صافي التغير في القيمة العادلة -

 -  - - 301,0 1,352 - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -

 -  - - - - - أخرى )يفصح عنها عند الضرورة(

 38,861  35,162 3,622 (0660,) (5,715) (64) إجمالي  )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
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 معلومات اضافية )تتمة(  -33

 ية األوليةقائمة التدفقات النقد -

م2117  م8132   

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين األجمالي المساهمين

عمليات 

 األجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 32,885 38,225 3,225 (2,659) (2,659) - لفترة ا )خسارة( / دخلصافي 
       

       للبنود غير النقدية:التعديالت 

 386 - 386 336 - 336 إستهالكات الممتلكات والمعدات

 0,382 - 0,382 2,612 - 2,612 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - - - 1,308 1,308 - ستثماراتاال ة محققة منرخسا
اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 (88) (82) (82) (89) (82) (01) اإلستحقاق
 (86) (86) - - - - إيراد( / مصروف العمولة(

 988 - 988 (232) - (232) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 2,665 (6,286) 1,368 15,315 38,123 88,832 
       التشغيلية مطلوباتالتغيرات في الموجودات وال

 (33,638) - (33,638) (32,265) - (32,265) أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين

 8,102 - 8,102 6,980 - 6,980 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 13,123 - 13,123 (32,595) - (32,595) التسوية 
المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 (298) - (298) 21,825 - 21,825 غير المبلغ عنها

 2,038 - 2,038 1,982 - 1,982 ف إقتناء وثائق مؤجلةتكالي

 (0,001) (685) (8,961) (6,901) (2,520) (8,926) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 (86) (86) - (183) (183) - عموالت مستحقة على وديعة نظامية

 (2,218) 86 (2,260) (8,113) - (8,113) مطالبات حملة الوثائق وذمم دائنة
 18,538 182 19,982 (162) 892 (608) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (061) - (061) 19,860 - 19,860 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 (82,112) - (82,112) (11,069) - (11,069) أقساط تأمين غير مكتسبة

 (1,829) - (1,829) (8,522) - (8,522) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
البات تحت التسويةمط  38,051 - 38,051 (26,016) - (26,016) 

 (39,196) - (39,196) (31,232) - (31,232) مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
 - - - (965) - (965) إحتياطي عجز أقساط تأمين

 - - - (388) - (388) إحتياطيات فنية أخرى
ساماعائد إستثمار الوديعة النظامية المستحق ل    - 183 183 - 86 86 

 37,3, - 3,235 (18,239) - (18,239) مستحق لعمليات المساهمينم

 (3,235) (3,235) - 18,239 18,239 - مستحق لعمليات التأمين

 (69,211) 28,880 (89,106) (83,025) 6,858 (05,828) األنشطة التشغيلية لمستخدم فيصافي النقد ا
       

       ن األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية م

 125,555 85,555 95,555 - - - ودائع طويلة األجل / ثابتة الدخل اضافات

 (135,555) (25,555) (65,555) (311,111) (155,555) - إستثمارات اضافات

 88,215 3,319 81,382 311,323 291 155,555 المتحصل من بيع إستثمارات

 (295) - (295) (83) - (22) اضافات ممتلكات ومعدات

 38,835 (26,692) 61,112 351 (88,218) 88,823 األنشطة اإلستثماريةالمستخدم في صافي النقد 
       

 (33,291) 3,263 (32,588) (18,366) (82,310) 88,088 صافي التغير في النقد و ما في حكمه

 63,558 1,269 61,236 312,396 88,983 83,803 ، بداية الفترةالنقد وما في حكمه

 ، نهاية الفترةالنقد وما في حكمه
83,052 2,029 96,111 28,682 8,031 28,223 

       معلومات غير نقدية:

صافي التغير في القيمة العادلة لألستثمارات 

 983 918 (83) 825 038 (68) المتاحة للبيع
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 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -36

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

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

 

  بق قائمة المركز المالي األولية في القوائم المالية األولية الموجزة، في السا 2كما تم اإلفصاح في إيضاح رقم

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

المساهمين التي تجمع معا لتقديم شركة واحدة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل وقائمة 

 التدفقات النقدية. 

 لمستحق إلى / من عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبق اإلبالغ عنها بشكل منفصل في قائمة أن المبلغ ا

 )أ((. 16مركز المالي، واألن تم حذفها )مرجع اإليضاح ال

  التأمين وعرضها بشكل عمليات بين عمليات المساهمين و 21/11حصة فائض عمليات التأمين مقسومة بنسبة

 )ب((. 16)مرجع اإليضاح في قائمة الدخل األولية  كمصروفات ن، يتم عرضها االمنفصل

 

 أرقام المقارنة -32

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

 عتماد القوائم المالية األولية الموجزةإ -30

 هـ.1432 شعبان 22الموافق  2118 ايوم 8 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

 


