
 

التعاوني للتأمين سالمةشركة   
 (شركة مساهمة سعودية)

 

غير المراجعة القوائم المالية األولية الموجزة   

تقرير الفحص مع   

 
  في   نالمنتهيتيأشهر  تسعةوالأشهر الثالثة  لفترتي             

            م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠                      



 

  شركة سالمة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية األولية الموجزة 

   م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهيأشهر  تسعةوالالثالثة أشهر  لفترتي
  
 صفحـة فهــرسال
  

 ١ عن القوائم المالية األولية الموجزة  الفحصتقرير 
  

 ٢ قائمة المركز المالي األولية 
  

 ٤- ٣   األولية دخلالقائمة 
  

 ٥  األولية الشامل دخلالقائمة 
  

 ٦  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
  

 ٧ قائمة التدفقات النقدية األولية 
  

 ٣٨- ٨ الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
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  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

  
٨ 
 

  
  
  

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -  ١

مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار  شركة سالمة للتأمين التعاوني ("الشركة")، شركة
م). الشركة مسجلة ٢٠٠٧مايو  ١٦هـ (الموافق ١٤٢٨ربيع الثاني  ٢٩/ ق بتاريخ ١١٢١وزير التجارة والصناعة رقم 

مايو  ٢٣هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األول  ٦بتاريخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 
   .م)٢٠٠٧

  
  :عنوان الشركة المسجل هو

  ;برج سالمة 
  طريق المدينة
  ; ٤٠٢٠صندوق بريد 

  ;٢١٤٩١جدة 
  .المملكة العربية السعودية

  
أهداف الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج الشركة  إن

م. الشركة ٢٠٠٨يناير  ١م. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في ٢٠٠٧مايو  ٢٣في سوق المال السعودي "تداول" في 
  مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديين.

  

اللوائح استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل 
يونيو  ٦في العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية نظام ع لوائح بما يتوافق م الداخلية للشركة

   .هـ) وبناء عليه تمت الموافقة على اللوائح الداخلية الجديدة للشركة١٤٣٨رمضان  ١١م (الموافق ٢٠١٧
  
 

 أسس اإلعداد -  ٢

 العرض أسس  .أ

ً لم  رير المالي األولي""التق –) ٣٤عيار المحاسبة الدولي رقم (تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا
جميع المعايير  تطبيقوالذي يتطلب الزكاة وضريبة الدخل عن مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة  قبل المعدل من

-  )١٢(الدولي رقم باستثناء تطبيق معيار المحاسبة  - مجلس معايير المحاسبة الدولية صادرة عن ال للتقرير الماليالدولية 
وضريبة  بالزكاة قفيما يتعل "ضرائب” - ) ٢١تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (الدخل" و بضرائ” 

ً لتعميم مؤسسة النقد م ٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩العربي السعودي رقم  الدخل. وفقا
(تعميم مؤسسة النقد ات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيح

على أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق  الزكاة وضريبة الدخلاحتساب استحقاق  تم، العربي السعودي)
  .هالمساهمين تحت بند األرباح المبقا

  
  

  

  

  

  

  

  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٩ 
 

 (تتمة)  أسس اإلعداد -  ٢

 العرض (تتمة) أسس  .أ

  

محتفظ ( باستثناء االستثمارات المعدلة يخيةرلتاا لتکلفةاو االستمرارية وفقاً لمبدأ الموجزة األولية لماليةا تماوعللما دادعإ مت
يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  )بها حتى تاريخ االستحقاق

مخصص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات الوديعة النظامية، ت، السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدا
  متكبدة غير مبلغ عنها، جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، مالم يذكر خالف ذلك. 

  
من حسابات عمليات التأمين  طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات هذا األساس.  علىالمالية  المعلوماتعرض هذه  وبالتالي فإنه يتموعمليات المساهمين 
كانت القوائم المالية األولية الموجزة والقوائم  ،السابقواإليرادات والمصاريف بوضوح في الحسابات المعنية.  وبالمثل، في 

ة السنوية للشركة تعرض بشكل مستقل قوائم المركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من عمليات المالي
يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة التأمين وعمليات المساهمين. 

  ومجلس اإلدارة. 
 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات  وقائمةالدخل  وقائمة مالي األوليةقائمة المركز التم تقديم 
متطلبات ل ولالمتثال كقوائم مالية توضيحية في القوائم المالية ٣٣ إلى ٢٧المساهمين التي يتم عرضها على الصفحات من 

مؤسسة النقد العربي  منطلب اللوائح التنفيذية الصادرة مؤسسة النقد العربي السعودي. تت منالصادرة اللوائح التنفيذية 
السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. 

دة لعمليات التأمين الدخل ، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المع وقائمة، األولية قائمة المركز الماليوبناًء على ذلك ، فإن 
وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو 

  عمليات المعنية.للالخسائر الشاملة 
  

معامالت عمليات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، يتم دمج أرصدة و القوائمعند إعداد 
المحققة ، إن  رو الخسائأالتأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح 

وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة 
  ابهة في ظروف مماثلة.للمعامالت واألحداث المش

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

معلومات تكميلية المالية تمثل  القوائم فيذات الصلة  االيضاحاتالدخل الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض  وقائمةالدخل 
 كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. طلوبةاضافية م

 
يجب أن تقراً  و، للقوائم المالية السنوية بالكاملال تتضمن القوائم المالية األولية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 

  .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كمافي وللسنة المنتهيةمع القوائم المالية السنوية  جنبآ إلى جنب
 

  ككل. المتوقعة للسنة  للنتائج مؤشرآالقوائم المالية األولية الموجزة ار يمكن اعتبال 
   

 . األرقام إلى أقرب ألف صحيحوتم تقريب سعودي  بالريالالموجزة تم عرض القوائم المالية األولية 
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 (تتمة)  أسس اإلعداد -  ٢

 الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات األحكام  .ب

عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق الموجزة المالية األولية  يتطلب اعداد القوائم
 المسجلة، قدوالمطلوبات وااليرادات والمصاريف  المبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجوداتالسياسات المحاسبية و

  .تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
تطبيق السياسات ، فأن التقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة في قوائم المالية األولية الموجزةاعداد الوفي سياق 
وهي ذات السياسات بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر للشركة ومصادر التقدير المتعلقة بحاالت عدم التأكد المحاسبية 

  .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ية فيوللسنة المنته كما فيالسنوية في القوائم المالية  المطبقة
  
  موسمية العمليات  .ج

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

  السياسات المحاسبية الهامة  -  ٣
  

 إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة جاءت وفقا للمعايير الدولية
 لمالي كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية وهي متطابقة مع تلك التي استخدمت في إعداد القوائم الماليةللتقرير ا

 لجنة اسيرومتطابقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة المعدلة وتف م٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في 
 والتي ليس لها تأثير على المركز المالي أو األداء) "أ"( ٣ لمالي المذكورة في اإليضاح المعايير الدولية للتقرير ا تفسيرات

سياق العرض للفترة الحالية. وهذا  لكي تتوافق معالمالي للشركة. لقد تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة 
  ألولية للفترة.أي تأثير على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ا األمر ليس له

  
  
للتقرير المالي الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المعايير الدولية  )أ

 المطبقة من قبل الشركة: 
   

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

البيانالمعيار

) "تصنيف وقياس معامالت الدفع ٢تعديالت على المعيار () ٢المعيار الدولي للتقرير المالي (
على أساس األسهم".

مالي لجنة تفسير المعيار الدولي لتقرير ال
معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدما )٢٢(

اإليرادات من العقود مع العمالء (انظر أدناه).)١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي 
) ومعيار ١المعيار الدولي للتقرير المالي (

) ٢٨المحاسبة الدولي (
م ٢٠١٤م على المعايير من ٢٠١٦دورة التحسينات السنوية 

م. ٢٠١٦ –
  

  ) اإليرادات من العقود مع العمالء   ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي (
ح المعي ل  ١٥ار يوض ل مح الء ويح ع العم ود م ن العق رادات م ن اإلي بة ع ردا للمحاس امال منف ا ش نموذج

ة ات الحالي اق  التوجيه ي نط ة ف يرات الحالي ايير والتفس ن المع د م ر العدي ه عب م تأسيس ذي ت رادات وال وص اإلي بخص
الي. ر الم ة للتقري ايير الدولي ار  المع ن  ١٥إال أن المعي رادات م ى "اإلي ق عل إن ال ينطب ذا ف ع ه أمين". وم ود الت عق

اآت المنش وف تحت دولي س ار ال ق المعي ى تطبي أمين ( أو  ١٥ج إل ر الت ود غي ى عق أمين). إل ود الت ن عق زء م ج
  وكذلك فأن المنشآت سوف تحتاج إلى تقييم نطاق هذا المعيار بحرص. 
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة -  ٣

لجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير المالي االمعايير الدولية أ) 
  المطبقة من قبل الشركة (تتمة):

 
  (تتمة)) اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي (

 المعيار بموجب .العمالء مع العقود نع الناشئة اإليرادات الحتساب خطوات خمس من مؤلفا نموذجا الجديد المعيار يؤسس
 تقديم أو البضائع تسليم مقابل عليه الحصول المنشأة تتوقع الذي الثمن يعكس الذي بالمبلغ اإليراداتإدراج  يتم ١٥ الدولي

   .العميل إلى الخدمات
  

 تأثير وجود بعدم تجتواستن تقييم بإجراء قامت اإلدارة أن إال المحاسبية السياسة في تغيرات وجود من الرغم وعلى
   .م٢٠١٨يناير ١ في ١٥ المعيار إلى التحّول عند عنها اإلفصاح سبق التي المبالغ على جوهري

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

 والتي لم يسري مفعولها بعد المعايير الصادرة  )ب
 وتتضمن .للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إصدار تاريخ حتى التي لم يسري مفعولها بعد الصادرة المعايير يلي فيما

 الشركة تنوي .مستقبلي تاريخ في التطبيق موضع تصبح أن الشركة تتوقع والتي الصادرة والتفسيرات المعايير القائمة
  :نافذة تصبح حالما التالية عاييرالم تطبيق

البيان المعيار
تي من الفترات ال يسري مفعولها

اليةتبدأ في أو بعد التواريخ الت  

 أنظر اإليضاح أدناه األدوات المالية) ٩( المعيار الدولي للتقرير المالي
م٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار)١٦( المعيار الدولي للتقرير المالي  

م٢٠١٩يناير  ١لعدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب الدخ)٢٣ة التفاسير ( تفسير لجن  
م ٢٠٢١يناير  ١عقود التأمين (أنظر اإليضاح أدناه) )١٧( المعيار الدولي للتقرير المالي  

 
   ١٧  المالي للتقرير الدولي والمعيار ٩ المالي للتقرير الدولي المعيار

 يحل والذي المالية األدوات ٩ المالي للتقرير الدولي المعيار يير المحاسبة الدوليةمعا مجلس أصدر ،م٢٠١٤  يوليو في
 الجديدة والقياس التصنيف متطلبات المعيار يدمج .والقياس االعتراف: المالية األدوات ٣٩ الدولي المحاسبة معيار محل

 في المتكبدة الخسارة نموذج محل سيحل يوالذ المتوقعة االئتمان قيمة انخفاضنموذج   إدخال مع المالية للموجودات
  : ٩الدولي  المعيار بموجب .التحوط على المحاسبة ومتطلبات ٣٩ المعيار

  

 على التصنيف أساس يعتمد سوف .العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة إما قياسها سيتم المالية الموجودات جميع إن 
 متطلبات معظم على المعيار يبقي. المالية للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص األعمالج نموذ

 حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحددة الموجودات تلك باستثناء ٣٩ للمعيار المالية المطلوبات
 بدال اآلخر الشامل الدخل في إدراجه يجب الذي االئتمان ذات على يعود العادلة القيمة تغيرات من الجزء ذلك أن
 .الدخل قائمة من

 لجميعلخسارة اإلئتمان المتوقعة  صمخص لتسجيالمنشآت  نم ٩ مقالمعيار الدولي للتقرير المالي ر بلطيت 
، والذمم  لخدلقائمة ا لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخا ينةمدلا لماليةا ولألصوا روضلقا

. يستند هذا لماليا نلضماا ودعقو روضلقا تمازالتا لیإ ضافةباإلالمدينة بموجب عقود اإليجار التمويلي، 
المخصص إلى خسارة االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمال عدم السداد في اإلثني عشر شهراً القادمة ما لم تكن 

ات خسائر ، يتم إثب ٩هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ  نشأتها. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .٣٩االئتمان في توقيت يسبق ذلك المتبع في معيار المحاسبي الدولي رقم 
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة - ٣

  (تتمة)  التي لم يسري مفعولها بعدالمعايير الصادرة  )ب
 اطاانضب أكثر أسلوبا وتتبع المخاطر إدارة ممارسات مع أكثر متوافقة التحوط على المحاسبة متطلبات إن .  
 

 التأمين عقود ٤ المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت المحاسبة الدولية معايير مجلس أصدر ،م٢٠١٦سبتمبر في
 القادم المحاسبة معيار إصدار قبل التأمين لشركات بالنسبة ٩ المعيار تطبيق جراء المحاسبية النتائج التعديالت وعالجت

 إذا  للمنشأة التأجيل طريقة توفر. االستبعاد وطريقة التأجيل طريقة :التأمين لشركات خيارين التعديالت تقدم. التأمين لعقود
. أقرب أيهما  م ٢٠٢١العام أو الجديد التأمين عقد سريان تاريخ حتى ٩ المعيار تطبيق من مؤقتا اعفاء  لذلك مؤهلة كانت
 تقع أن يمكن والتي الخسارة أو الربح من المحاسبية فقاتالتوا عدم بعض تأثيرات استبعاد للمنشأة االستبعاد طريقة تسمح

   .الجديد التأمين عقود معيار تطبيق قبل
  

 بالتأمين ُحكما أنشطتها تتعلق التي المنشأة فإن ،٤الدولي  المعيار على التعديالت خالل من المقدم المؤقت االعفاء بموجب
 ٩ المعيار تطبيق بتأجيل يقضياج استنت إلى والتوصل التأثيرات بتقييم الشركة قامت وقد ٩المعيار تطبيق تأجيل يمكنها

 .م ٢٠٢١ يناير ١ بحيث اليتجاوز الحق تاريخ حتى
 

 التداخل  كبير مدى وعلى  االعتبار في يأخذ سوف للشركة الموجزة األولية المالية القوائم على ٩ المعيارتطبيق  تأثير إن
  .كامل بشكل ٩ المعيار تطبيق تأثير تقييم المحتمل من فليس ،وبالتالي .القادم التأمين عقود معيار مع
 

 حكمه  في النقد وما - ٤

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

 

 عمليات التأمين

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

)مراجعة(غير   

 ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي

 ١٤٬٣٩٢ ١٠٩٬٠١٤البنوك وفي الصندوق نقد لدى

١٤٬٣٩٢ ١٠٩٬٠١٤ 

 
 عمليات المساهمين

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

)مراجعة(غير   

 ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي

 ١١ ٥٬٠٧٧نقد لدى البنوك 

 ١١ ٥٬٠٧٧ 
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 ، صافي مدينة لمعيدي التأمينذمم أقساط تأمين و - ٥

يلي:  مام تتكونن أقساط التأمين المدينة أ  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)راجعة(غير م

ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٢٩٬٧٦٠ ٢٠٠٬٨٢٤حملة الوثائق 

 ٣٠٬٤٤٨ ٤٥٬٢٧٩)٢١أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ٢٬٣٢٩ ٤٬٥٠٨ ذمم معيدي تأمين مدينة 

٧٢٬٥٣١٦ ٢٥٠,٦١١  

)٨٣٤٬٢٣( (٤٠٬٨٣٩)  مشكوك في تحصيلها ديون مخصص   

 ١٢٨٬٢٩٩ ٢٠٩,٧٧٢ ، صافيمدينة لمعيدي التأمينأقساط تأمين وذمم 

  

 استثمارات  - ٦

 

 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

التأمين عمليات   

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)راجعة(غير م

ألف لایر سعودي 

)اجعةمر(   

 ألف لایر سعودي 

ل قائمة بالقيمة العادلة من خالمحتفظ بها االستثمارات 

١٦٨,٤٣٤ الدخل

  

٣٥٤٬٣٧٤ 

 ٣٥٬٧٩٠ ٣٥,٦٩٦تحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ االساالستثمارات - 

 ٣٩٠٬١٦٤ ٢٠٤,١٣٠اإلجمالي 

 
المساهمين عمليات   

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)جعةمرا(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

ل بالقيمة العادلة من خالمحتفظ  بها االستثمارات 

٩٠٬٤٠٨قائمة الدخل

  

٢١٦٬٩٨٠ 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣االستثمارات المتاحة للبيع 

 ١٣٬٦٤٢ ١٣٬٥٨٥قاق المحتفظ بها حتى تاريخ االستحاالستثمارات - 

 ٢٣٢٫٥٤٥ ١٠٥,٩١٦اإلجمالي 
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١٤ 
 

 استثمارات (تتمة) - ٦

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: محتفظ بها الحركة في استثمارات   
 

التأمين عمليات   

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ٢٥٤٬٥١٦ ٣٥٤٬٣٧٤ الفترة / السنةفي بداية الرصيد 

 ١١٤٬٦٦٧ -  شتريات خالل الفترة / السنة م

)٢٠٬٥٠٠( (١٨٦,٨٤٦)استبعادات خالل الفترة / السنة   

٣٤٨٬٦٨٣ ١٦٧,٥٢٨ 

 ٥٬٦٩١ ٩٠٦  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 ٣٥٤٬٣٧٤ ١٦٨٬٤٣٤نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

  
م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

ةر القيمة العادلمصد

)راجعة(غير م  

 ألف لایر سعودي 

)راجعة(م  

 ألف لایر سعودي 

 ٢١١٬٦٥٦ ٢٥٬٤١٠  **األصولصافي قيمة الوحدات في صناديق سوق المال المحلية
 ٣٬٦٦٤ ٣٬٢٥٤ صافي قيمة األصول** الوحدات في صناديق األسهم المحلية 

في قيمة األصول** صايةأوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محل  ١٣٩٬٠٥٤ ١٣٩٬٧٧٠ 
٣٥٤٬٣٧٤ ١٦٨٬٤٣٤ 

  

 الحركة في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: 
 

المساهمين   عمليات  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٤٥٬٢١٠ ٢١٦٬٩٨٠ رة / السنةفي بداية الفتالرصيد 

 ٨٢٬٥٠٠ -  مشتريات خالل الفترة / السنة 

)١٤٬٩٩٢( )١٢٩٬٩٢٠(استبعادات خالل الفترة / السنة   

٢١٢٬٧١٨ ٨٧٬٠٦٠ 

 ٤٬٢٦٢ ٣٬٣٤٨  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 ٢١٦٬٩٨٠ ٤٠٨٬٩٠نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

١٥ 
 

  (تتمة)استثمارات  - ٦

٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

مصدر القيمة العادلة

)مراجعة(غير   

 ألف لایر سعودي 

)مراجعة(  

 ألف لایر سعودي 

**األصولصافي قيمة الوحدات في صناديق سوق المال المحلية  - ٨٤٬٧٥٦ 
 ٦٬٥٨٨ ٢٬٠٢٧ صافي قيمة األصول**الوحدات في صناديق األسهم المحلية 

 ١٠٬١٤٩ ٩٬٠١٠صافي قيمة األصول**ات في صناديق العقار المحليةالوحد
 ٥٩٬٤٠١ ١٩٬٧٣٠صافي قيمة األصول**لية أوراق المالية محتفظ بها في إدارة محافظ مح
 ١٧٬١٢٥ ١٩٬٧٣٩متداولةة  أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلي
اولةمتدية  أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ أجنب  ١٦٬٦٢٣ ١٧٬٩١٣ 

 متداولةسندات وصكوك أجنبية 
٢٢٬٣٣٨ ٢١٬٩٨٩ 
٢١٦٬٩٨٠ ٩٠٬٤٠٨ 

 
الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:       

المساهمين   عمليات  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ داية الفترة / السنةفي بالرصيد 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

 
: م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ١٬٩٢٣ الغير مدرجة المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية لألوراق المالية  )أ

يمتها العادلة بشكل يعتمد عليه قإلى  الوصول ألنه ال يمكنألف لایر سعودي) تم تقييمها بالتكلفة وذلك  ١٬٩٢٣
  وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها.

 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

التأمين   عمليات  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

عودي ألف لایر س  

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٧٩٠في بداية الفترة / السنةالرصيد 

)١٥٧( )٩٤(حقاق إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االست  

 ٣٥٬٧٩٠ ٦٩٦٬٣٥نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

 
 
 
 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

١٦ 
 

 استثمارات (تتمة) - ٦

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

المساهمين عمليات  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٤٢في بداية الفترة / السنةالرصيد 

)١١٣( )٧٥(حقاق إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االست  

 ١٣٬٦٤٢ ٥١٣٬٥٨نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

 * تدار وفقآ لتقدير مؤسسة مالية محلية منظمة ("إدارة المحافظ الخاصة").
 ** صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول كما أعلن مدير األصول. 

 
 ات الفنية ياالحتياط - ٧

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط )١،٧

: من مايليات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون  
م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ربسبتم٣٠  

)مراجعة(غير
ألف لایر سعودي 

)مراجعة(   
 ألف لایر سعودي 

 ٤٥٬٤٨٩ ٦٦٬٦٦٠المطالبات تحت التسوية
 ١٣٢٬٢٨٧ ١٣٤٬٣٩٣المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

١٧٧٬٧٧٦ ٢٠١٬٠٥٣ 
  : يخصم

المطالبات تحتحصة معيدي التأمين من -
   التسوية

)٩٬٩٥١( )١٨٬٧٠٢(  

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة -
)٢٬٨٠٥(  غير المبلغ عنها 

  
)١٬٤٩٣(  

)١١٬٤٤٤( )٢١٬٥٠٧(  
 ١٦٦٬٣٣٢ ١٧٩٬٥٤٦ياتصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط

  الحركة في األقساط غير المكتسبة ) ٢،٧

  الحركة األقساط غير المكتسبة كاالتي: إن   
 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م  

)مراجعة(غير      

  ألف لایر سعودي   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 ٣١٣٬٧٢٠)٨٬٨٨٩(٣٢٢٬٦٠٩الرصيد في بداية الفترة 

 ٦١٠٬٦٨١)١٢٬٨٢١(٦٢٣٬٥٠٢رة األقساط المكتتبة خالل الفت

)٥٦٤٬١٠٨(١٤٬٩٨٦)٤٥٧٩٬٠٩( رة األقساط المكتسبة خالل الفت  

 ٣٦٠٬٢٩٣)٦٬٧٢٤(٣٦٧٬٠١٧الرصيد في نهاية الفترة 

 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

١٧ 
 

  االحتياطات الفنية (تتمة):  - ٧

  الحركة في األقساط غير المكتسبة  - ٧٬٢

الحركة في األقساط غير المكتسبة تتألف كاالتي:       
 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م  

  (مراجعة)  

  ألف لایر سعودي  

إلجمالي ا   صافي معيدي التأمين 

 ٢٧٦٬٢١٧)٤٬٧٥٢(٢٨٠٬٩٦٩ السنةالرصيد في بداية 

 ٧٣١٬٠٥٠)١٩٬٦٤١(٧٥٠٬٦٩١السنةاألقساط المكتتبة خالل 

)٦٩٣٬٥٤٧(١٥٬٥٠٤)٧٠٩٬٠٥١( السنةاألقساط المكتسبة خالل   

 ٣١٣٬٧٢٠)٨٬٨٨٩(٣٢٢٬٦٠٩السنة الرصيد في نهاية 

 
 

 الوديعة النظامية  - ٨

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١    

)مراجعة(غير    

 ألف لایر سعودي

)مراجعة(   

 ألف لایر سعودي

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠الوديعة النظامية 

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠إجمالي 

 
م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٢٥في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة مبلغ  أنظمة التأمينوفقاً لمتطلبات 

إن  .ته مؤسسة النقد العربي السعوديحددمن رأسمالها المدفوع لدى بنك  %١٠تمثل نسبة  لایر سعودي) ليونم ٢٥
  بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. اليمكن سحبهاهذه الوديعة النظامية 

 
 االلتزامات واالحتماالت  - ٩

 تي: اآل تتكون منإن التزامات المحتملة والحاالت الطارئة  )أ

  
م٢٠١٨سبتمبر  ٠٣  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

)مراجعة(غير    

 ألف لایر سعودي

)مراجعة(   

 ألف لایر سعودي

 ٧٠٠ ٧٠٠لصالح عمالء غير حكوميين خطابات الضمان

 ٩٬٥٠٠ ٩٬٥٠٠دخللصالح الهيئة العامة للزكاة وال خطابات الضمان

 ١٠٬٢٠٠ ١٠٬٢٠٠إجمالي 

 

ي سياق األعمال العادية. لم يكن هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات تخضع الشركة لإلجراءات القانونية ف )ب

 م. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١القانونية كما تم اإلفصاح عنها في 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

١٨ 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية -١٠

في  القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين

  - السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  - 

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

  .الموجزة القوائم المالية األوليةالعادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه  إن القيمة

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

  تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
نفس األداة المستوى ط ل ي سوق نش اريخ   األول: األسعار المتداولة ف ي ت ا ف ي يمكن للشركة الوصول إليه ا الت ا يطابقه أو م
  ;القياس 

يم أخرى تحدد يتق أساليبلموجودات ومطلوبات مماثلة أو  األسواق المالية النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 
  القابلة للمالحظة، و  ات السوقكافة مدخالتها الهامة وفقاً لمعلوم

  
  .  القابلة للمالحظة التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق التقييمالمستوى الثالث: أساليب 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )أ

ي ذلك مستوياتها في والمطلوبات المالية، بما فيوضح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات 
معلومات القيمة العادلة  نالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضم

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

  القيمة العادلة      عمليات التأمين 

  
    

  المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

  ألف لایر سعودي       

  (غير مراجعة) م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
            

            بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلة محتفظ بها استثمارات   - 
   من خالل قائمة الدخل 

    
 - ١٦٨٬٤٣٤ -  ١٦٨٬٤٣٤ 

       - ١٦٨٬٤٣٤ -  ١٦٨٬٤٣٤ 
             بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  - 
   االستحقاق  

    
 -  ٣٥٬٦٩٦  -   ٣٥٬٦٩٦  

       -  ٣٥٬٦٩٦  -   ٣٥٬٦٩٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

١٩ 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ١٠

 ة العادلة (تتمة)القيمة الدفترية والقيم )أ
  القيمة العادلة      عمليات التأمين 

  
    

  المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

  ألف لایر سعودي       

  م (مراجعة)٢٠١٧ ديسمبر ٣١
            

            بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلة محتفظ بها استثمارات   - 
  الل قائمة الدخل  من خ

    
 - ٣٥٤٬٣٧٣ -  ٣٥٤٬٣٧٣ 

       - ٣٥٤٬٣٧٣ -  ٣٥٤٬٣٧٣ 
              بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  - 
  االستحقاق   

    
 -  ٣٥٬٧٩٠  -   ٣٥٬٧٩٠  

       -  ٣٥٬٧٩٠  -   ٣٥٬٧٩٠  
  

  

  القيمة العادلة    عمليات المساهمين  

  
  

 المستوى
  ولاأل

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

  ألف لایر سعودي   

 (غير مراجعة) م٢٠١٨ سبتمبر٣٠
        

        بالقيمة العادلة:يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلةمحتفظ بهااستثمارات -
 من خالل قائمة الدخل

  
 - ٩٠٬٤٠٨ -  ٩٠٬٤٠٨ 

    -٩٠٬٤٠٨ -  ٩٠٬٤٠٨ 
بالقيمةلم يتم قياسهامالية موجودات 

  العادلة:
  

      
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ-

   االستحقاق  
  

 -  ١٣٬٥٨٥  -   ١٣٬٥٨٥  
    - ١٣٬٥٨٥  -   ١٣٬٥٨٥  
      

  القيمة العادلة    المساهمين عمليات 

  
  

 المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

 ألف لایر سعودي   

 م (مراجعة)٢٠١٧ مبرديس٣١
        

        بالقيمة العادلة:يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلةمحتفظ بهااستثمارات -
 من خالل قائمة الدخل 

  
 - ٢١٦٬٩٨٠ -  ٢١٦٬٩٨٠ 

    -٢١٦٬٩٨٠ -  ٢١٦٬٩٨٠ 
         بالقيمة العادلة:لم يتم قياسهاموجودات مالية 

تاريخاستثمارات محتفظ بها حتى-
  االستحقاق   

  
 -  ١٣٬٦٤٢  -   ١٣٬٦٤٢  

    - ١٣٬٦٤٢  -   ١٣٬٦٤٢  
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٢٠ 
 

  القطاعات التشغيلية  -١١

يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس 
  د للقطاعات وتقييم أدائها.إدارة الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموار

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة 
. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات الموجزة في قائمة الدخل األوليةالذي لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك 

  وجودات والمطلوبات التشغيلية.من الم
  

  م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
  

مدينة لمعيدي وذمم  أقساط التأمينصافي النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، ال تتضمن موجودات القطاعات 
ً والموجودات األخرى، المصاريف المدفوعة مق، التأمين والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة، االستثمارات و دما

  وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.الممتلكات والمعدات. 
  

مصاريف مستحقة والمطلوبات التأمين،  لمعيديمطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة ال تتضمن مطلوبات القطاعات، 
  ة نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير الموزعة.ومكافأ ،األخرى

  
ويتم مراقبتها التشغيلي للقطاعات ذات صلة يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار ال 

  على أساس مركزي.
  

ي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات الت إن معلومات قطاعات التشغيل
م ، مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها ٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠والمطلوبات للشركة في 

  لفترات األشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ، كاآلتي:
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٢١ 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  -١١

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠١٨سبتمبر٣٠فيكما 
  )مراجعة(غير 
  عمليات التأمين 
 

تأمين 
طبي

تأمين 
مركبات

تأمين 
ممتلكات

إجمالي 
عمليات 
التأمين

عمليات 
 إجمالي   المساهمين

ألف لایر سعودي 
   الموجودات

اطحصة معيدي التأمين من األقس
٦٬٧٢٤٦٬٧٢٤--غير المكتسبة

 
 - 

 
٦٬٧٢٤ 

التأمين من حصة معيدي
١٨٬٧٠٢١٨٬٧٠٢--مطالبات تحت التسوية

 
 - 

 
١٨٬٧٠٢ 

حصة معيدي التأمين من 
لغ المطالبات المتكبدة غير المب

٢٬٨٠٥٢٬٨٠٥--عنها

 
 

 - 

 
 

٢٬٨٠٥ 
 ١٥٬٢٤٧ - ٣٬١٧٤٦٬٥٥٠٥٬٥٢٣١٥٬٢٤٧ةتكاليف استحواذ وثائق مؤجل

٠٩٢١٬٧٩ ٬٥٦٥٦٨٢٢٣٩٬٢٢٥موجودات غير موزعة   
 ٩٦٥٬٢٦٨ ٧٢٦٬٠٤٣٢٣٩٬٢٢٥إجمالي الموجودات 

  المطلوبات
 ٣٦٧٬٠١٧ - ٥٨٬٢٧٢٢٩٩٬٣٢٤٩٬٤٢١٣٦٧٬٠١٧األقساط غير المكتسبة

 ١٬٨٢٤ - ١٬٨٢٤١٬٨٢٤--ةمكتسبغير عمولة إعادة تأمين 
 ٦٦٬٦٦٠ - ١٩٬٦٨٩٢٣٬٠٤٩٢٣٬٩٢٢٦٦٬٦٦٠مطالبات تحت التسوية

لغ المطالبات المتكبدة غير المب
٤٬٨٨٥١٢٥٬٧٥٤٣٬٧٥٤١٣٤٬٣٩٣عنها

 
 - 

 
١٣٤٬٣٩٣ 

 ٤٬١١٧ - ٤٬١١٧-١٬٧٢٩٢٬٣٨٨ات فنية أخرىياحتياط
 ١٢١٬٢٤٣ ١٠٠٬٤٥٥٢٠٬٧٨٨ غير موزعةوفائض مطلوبات

 ٦٩٥٬٢٥٤ ٦٧٤٬٤٦٦٢٠٬٧٨٨جمالي المطلوباتإ
  

  ن حقوق المساهمي
 ٢٥٠٬٠٠٠ ٢٥٠٬٠٠٠-رأس المال

 ١٬٧٣٤ ١٬٧٣٤-االحتياطي النظامي 
٠١٨٬٢٨-األرباح المبقاه  ٠١٨٬٢٨  

٤٢٧٠٬٠١-إجمالي حقوق المساهمين   ٤٢٧٠٬٠١  
إجمالي المطلوبات وحقوق 

المساهمين
٩٦٥٬٢٦٨ ٦٧٤٬٤٦٦٢٩٠٬٨٠٢ 
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  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  
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  ة) القطاعات التشغيلية (تتم -١١

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٧٢٠١ديسمبر٣١فيكما
  )مراجعة(

  عمليات التأمين

تأمين 
طبي

تأمين 
مركبات

تأمين 
ممتلكات

إجمالي 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي  المساهمين 

ألف لایر سعودي
   الموجودات 

اطحصة معيدي التأمين من األقس
غير المكتسبة

--٨٬٨٨٩ - ٨٬٨٨٩٨٬٨٨٩ 

التأمين من حصة معيدي 
مطالبات تحت التسوية

--٩٬٩٥١ - ٩٬٩٥١٩٬٩٥١ 

حصة معيدي التأمين من 
لغ المطالبات المتكبدة غير المب

عنها

--١٬٤٩٣ - ١٬٤٩٣١٬٤٩٣ 

 ١٤٬٥١٦ - ١٬٩٢٦١١٬٢٨١١٬٣٠٩١٤٬٥١٦ةتكاليف استحواذ وثائق مؤجل
٬٥٠٢٨٢٧ ٥٦٧٬٦٥٩٢٥٩٬٨٤٣---موجودات غير موزعة   

 ٨٦٢٬٣٥١ ٦٠٢٬٥٠٨٢٥٩٬٨٤٣إجمالي الموجودات 

  المطلوبات
 ٣٢٢٬٦٠٩ - ٢٩٬٥٢٩٢٨١٬٢١٤١١٬٨٦٦٣٢٢٬٦٠٩األقساط غير المكتسبة

 ٢٬٢٤٤ - ٢٬٢٤٤٢٬٢٤٤--ةمكتسبغير عمولة إعادة تأمين 
 ٤٥٬٤٨٩ - ٦٬٩٨٥٢٤٬٧٣٨١٣٬٧٦٦٤٥٬٤٨٩مطالبات تحت التسوية

لغبات المتكبدة غير المبالمطال
٦٬١٦٢١٢٣٬٩٥٤٢٬١٧١١٣٢٬٢٨٧عنها

 
 - 

 
١٣٢٬٢٨٧ 

 ٢٬٣٠٤ - ٢٬٣٠٤-٢٬٣٠٤-احتياطي عجز أقساط تأمين
 ٣٬٩٧٧ - ٣٬٩٧٧-١٬٧٢٩٢٬٢٤٨ات فنية أخرىياحتياط

 ١٠١٬٠٧٣ ٨٠٬٧٢٠٢٠٬٣٥٣---غير موزعةوفائض مطلوبات
٦٠٩٬٩٨٣ ٥٨٩٬٦٣٠٢٠٬٣٥٣ 

  ق المساهمين حقو
 ٢٥٠٬٠٠٠ ٢٥٠٬٠٠٠-رأس المال 

 ١٬٧٣٤ ١٬٧٣٤-االحتياطي النظامي 
 ٦٣٤ ٦٣٤-األرباح المبقاه 

 ٢٥٢٬٣٦٨ ٢٥٢٬٣٦٨-إجمالي حقوق المساهمين 
إجمالي المطلوبات وحقوق 

المساهمين 
٨٦٢٬٣٥١ ٥٨٩٬٦٣٠٢٧٢٬٧٢١ 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  
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  (تتمة) القطاعات التشغيلية  -١١

  

 
 
 
 
 
 
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م (غير مراجعة) 

تأمين طبي
تأمين 

 مركبات
تأمين 

 إجمالي  ممتلكات 
ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إيرادات 
 ١٥٢٬٩٩٩ ٣٬٩٠٣ ٥٠٬٦١٦٩٨٬٤٨٠إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

   أقساط إعادة التأمين المسندة
 (١٥٤) (١٥٤) --محلي -
 (٢٬٨١٧) (٢٬٨١٧) --أجنبي -

-- (٢٬٩٧١) (٢٬٩٧١) 
   مصروفات فائض الخسارة

 (٦٨) - (٦٨)-محلي-
 (٥٬٣٢٩) (٣٧٥) (٤٬٤٥٤)(٥٠٠)أجنبي -

)٤٬٥٢٢()٥٠٠(  )٣٧٥(  )٥٬٣٩٧(  
 ١٤٤٬٦٣١ ٥٥٧ ٥٠٬١١٦٩٣٬٩٥٨صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ٤٤٬٨٠٨ ١٬١٠٩ ٧٠٬١٤٨)٢٦٬٤٤٩(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
 ١٨٩٬٤٣٩ ١٬٦٦٦ ٢٣٬٦٦٧١٦٤٬١٠٦صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ١٬٦٥٨ ١٬٦٥٨ - -عموالت إعادة التأمين 
 ١٬٢٩٢ -  ١٬٢٩٢-إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٩٢٬٣٨٩ ٣٬٣٢٤ ٬٦٦٧٢٣١٦٥٬٣٩٨ مجموع اإليرادات
   

   تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ١٤١٬٨٥٠ ١٬٣١١ ١٢٬٥٠٤١٢٨٬٠٣٥إجمالي المطالبات المدفوعة

)٢٬٦٤٦(-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  )٩٢٠(  )٣٬٥٦٦(  
 ١٣٨٬٢٨٤ ٣٩١ ١٢٬٥٠٤١٢٥٬٣٨٩صافي المطالبات المدفوعة

 ٧٬٨٧١ ٣٤٦ ٦٬٦٨٦٨٣٩طالبات تحت التسوية، صافيالتغيرات في الم
 ٦٥ ٦٥ - -افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص

 ١٤٦٬٢٢٠ ٨٠٢ ١٩٬١٩٠١٢٦٬٢٢٨صافي المطالبات المتكبدة
 ٨٬٥٧٤ ٩٦٩ ١٬٤٣٤٦٬١٧١وثائق تأمين استحواذتكاليف 

 ٦٬٠٩٥ ١٠٤ ٢٬٠٠٩٣٬٩٨٢مصاريف اكتتاب أخرى
٢٢٬٦٣٣١١٣٦٬٣٨مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  ١٦٠٬٨٨٩ ١٬٨٧٥ 

١٬٠٣٤٧٢٩٬٠١االكتتاب دخل صافي  ٣١٬٥٠٠ ١٬٤٤٩ 
   (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

)١١٢٤٬٩(  مصاريف عمومية وإدارية  
)٢١٬٧٠(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

٨٢٬٠٧  إيرادات االستثمارات  
)٢٩٩(  غير محققة من االستثمارات خسائر  

 ٣  إيرادات أخرى
)  إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى ١٢٤٬٨٣ ) 

٦٩٦٬٦  صافي الدخل للفترة  
)٨٤٢(  التأمينإلى عملياتصافي دخل الفترة العائد   
٧٥٬٨٢  المساهمينإلىصافي دخل الفترة العائد   
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  ة) القطاعات التشغيلية (تتم -١١

  

 
 
 
 

 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م (غير مراجعة) 

 تأمين طبي
تأمين 

 مركبات
تأمين 

 إجمالي  ممتلكات 
ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إيرادات 
 ٦٢٣٬٥٠١ ١٧٬٧٤٠ ٩٠٬١٨٧٥١٥٬٥٧٤إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

   ساط إعادة التأمين المسندةأق
 (٧٦٦) (٧٦٦) --محلي -
 (١٢٬٠٥٥) (١٢٬٠٥٥) --أجنبي -

-- (١٢٬٨٢١) (١٢٬٨٢١) 
   مصروفات فائض الخسارة

 (٣١٥) (٥٧) (٢٥٨)-محلي-
 (١٧٬٥٣٦) (٨٢٨) (١٥٬٧٠٨)(١٬٠٠٠)أجنبي -

)١٥٬٩٦٦()١٬٠٠٠(  )٨٨٥(  )١٧٬٨٥١(  
 ٥٩٢٬٨٢٩ ٤٬٠٣٤ ٨٩٬١٨٧٤٩٩٬٦٠٨أمين المكتتبةصافي أقساط الت

)١٨٬١١٠()٢٨٬٧٤٣(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  ٣٤٦٬٥٧( ٢٨٠(  
 ٥٤٦٬٢٥٦ ٤٬٣١٤ ٦٠٬٤٤٤٤٨١٬٤٩٨صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٤٬٠١٧ ٤٬٠١٧ - -عموالت إعادة التأمين 
٥٤٬٦٢ -  ٤٬٦٢٥-إيرادات اكتتاب أخرى  

 ٥٥٤٬٨٩٨ ٨٬٣٣١ ٦٠٬٤٤٤٤٨٦٬١٢٣ مجموع اإليرادات
   

   تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٤١٥٬٨٠١ ٢٬٠٠٨ ٣٢٬٤٦٩٣٨١٬٣٢٤إجمالي المطالبات المدفوعة

)٦٬٠٦٩(-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  )١٬٢٦١(  )٧٬٣٣٠(  
٬٤٧١٤٠٨ ٧٤٧ ٣٢٬٤٦٩٣٧٥٬٢٥٥صافي المطالبات المدفوعة  

)١٬٦٨٩(١٢٬٧٠٣التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  ١٢٬٤٢٠ ١٬٤٠٦ 
 ٧٩٤ ٢٧٢ ١٬٧٩٩)١٬٢٧٧(افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص

 ٤٢١٬٦٨٥ ٢٬٤٢٥ ٤٣٬٨٩٥٣٧٥٬٣٦٥صافي المطالبات المتكبدة
)٢٬١٦٤(-التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين   - )١٦٤٬٢(  

٩٢٥٬١١ ٢٬١٨٤ ٣٬٧١٠١٩٬٢٢٥وثائق تأمين استحواذتكاليف   
 ٢٠٬٦١٩ ٢٣٩ ٤٬٣٩٩١٥٬٩٨١مصاريف اكتتاب أخرى

 ٤٦٥٬٢٥٩ ٤٬٨٤٨ ٥٢٬٠٠٤٤٠٨٬٤٠٧مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٨٩٬٦٣٩ ٣٬٤٨٣ ٨٬٤٤٠٧٧٬٧١٦صافي دخل االكتتاب

   إيرادات /(مصاريف) تشغيلية أخرى
)٣٦٨٬١٥(  مومية وإداريةمصاريف ع  

)٦٬٦٠١(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 ٦٬٨٠٦  إيرادات االستثمارات

 ٢٬٦١٥  أرباح غير محققة من استثمارات
 ٣  إيرادات أخرى

)٠٦٥٬٣٣(  إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  
٠٩٢٤٬٣  صافي الدخل للفترة  

)٢٬١٦٣(  ات التأمينصافي دخل الفترة العائد إلى عملي  
٤٦٢٢٬١  صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٢٥ 
 

 
  القطاعات التشغيلية (تتمة)  -١١

  

  
  
  
  
  
  
  

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م (غير مراجعة) 

 تأمين طبي
تأمين 

 مركبات
تأمين 

 إجمالي  ممتلكات 
ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إيرادات 
 ١٥٨٬٩٨٤ ٧٬٣٠٦ ١٢٬٧١٢١٣٨٬٩٦٦إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

   أقساط إعادة التأمين المسندة
)١٦٤( - -محلي -  )١٦٤(  
)٥٬٦٦٠( - -أجنبي-  )٥٬٦٦٠(  

- - )٥٬٨٢٤(  )٥٬٨٢٤(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٦١(-محلي-   - )٦١(  
)٤٬٠٦١()٤٥٠(أجنبي-  )٢٢٧(  )٧٣٨٬٤(  

)٤٬١٢٢()٤٥٠(  )٢٢٧(  )٤٬٧٩٩(  
 ١٤٨٬٣٦١ ١٬٢٥٥ ١٢٬٢٦٢١٣٤٬٨٤٤صافي أقساط التأمين المكتتبة

)١١٥( ٤٬٥٠١٢٨٬٠٥٥التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  ٣٢٬٤٤١ 
٢١٨٠٬٨٠ ١٬١٤٠ ١٦٬٧٦٣١٦٢٬٨٩٩صافي أقساط التأمين المكتسبة  

 ١٬٠٦٣ ١٬٠٦٣ - -عموالت إعادة التأمين 
 -  -  - -إيرادات إكتتاب أخرى 

 ١٨١٬٨٦٥ ٢٬٢٠٣ ١٦٬٧٦٣١٦٢٬٨٩٩ مجموع اإليرادات
   

   تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ١١٣٬٢٨٢ ١٣٠ ٥٬٠٢١١٠٨٬١٣١إجمالي المطالبات المدفوعة

)٬٩٤١١(٢٥حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  )٩٢(  )٢٬٠٠٨(  
 ١١١٬٢٧٤ ٣٨ ٥٬٠٤٦١٠٦٬١٩٠صافي المطالبات المدفوعة

 ١٢٬١٠٨ ٤٤٧ ٨٦٤١٠٬٧٩٧التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
 ٤٬٣٢٦ ٧٦ ٤٬٢٥٠-افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص

 ١٢٧٬٧٠٨ ٥٦١ ٥٬٩١٠١٢١٬٢٣٧صافي المطالبات المتكبدة
 ٨٬٥٧٧ ٥٣٧ ١٬٠٠٥٧٬٠٣٥تكاليف استحواذ وثائق تأمين

 ٢٬٥٩٨ ٤٦ ١٬٠٥٠١٬٥٠٢مصاريف اكتتاب أخرى
 ١٣٨٬٨٨٣ ١٬١٤٤ ٧٬٩٦٥١٢٩٬٧٧٤إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ٤٢٬٩٨٢ ١٬٠٥٩ ٨٬٧٩٨٣٣٬١٢٥صافي دخل االكتتاب
   (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

)١٤٬٥٩٤(  ريةمصاريف عمومية وإدا  
)٧٬٤٤٥(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 ٢٬١١٦  إيرادات االستثمارات
 ١٬٣٥٦  من استثماراتأرباح غير محققة 

)١٨٬٥٦٧(  إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  
 ٢٤٬٤١٥  صافي الدخل للفترة

)٢٬٣٨٧(  صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين  
 ٢٢٬٠٢٨  دخل الفترة العائد إلى المساهمين صافي



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٢٦ 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  -١١

  

 
 
 
 
 
 
 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م (غير مراجعة) 

تأمين طبي
تأمين 

 مركبات
تأمين 

 إجمالي  ممتلكات 
ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إيرادات 
 ٥٨٨٬٨٣١ ٢١٬٦٠٩ ٦٢٬٠٢٥٥٠٥٬١٩٧إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

   أقساط إعادة التأمين المسندة
)٧٦٣( - -محلي -  )٧٦٣(  
)١٥٬٣٦٧( - -أجنبي-  )١٥٬٣٦٧(  

- - )١٦٬١٣٠(  )١٦٬١٣٠(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٣٦٩(-محلي-   - )٣٦٩(  
)٢٢٧٬١٠()٩٠٠(أجنبي-  )٦٦٧(  )١١٬٧٩٤(  

)١٠٬٥٩٦()٩٠٠(  )٦٦٧(  )١٢٬١٦٣(  
 ٥٦٠٬٥٣٨ ٤٬٨١٢ ٦١٬١٢٥٤٩٤٬٦٠١صافي أقساط التأمين المكتتبة

)٤٢٬٩٢٧()٢١٬٠٧٩(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  )١٬٧٣٣(  )٦٥٬٧٣٩(  
 ٤٩٤٬٧٩٩ ٣٬٠٧٩ ٤٠٬٠٤٦٤٥١٬٦٧٤صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٣٬١١١ ٣٬١١١ - -ت إعادة التأمين عموال
 ٤٬٢٦٧ -  ٤٬٢٦٧-إيرادات إكتتاب أخرى 

 ٥٠٢٬١٧٧ ٦٬١٩٠ ٤٠٬٠٤٦٤٥٥٬٩٤١ مجموع اإليرادات
   

   تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٣٢٨٬٧٠٨ ٢٬٢٦٣ ١٣٬٢٣١٣١٣٬٢١٤إجمالي المطالبات المدفوعة

)٥٢٥()٬٩٤١١(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  )١٬٥٦٠(  )٤٬٠٢٦(  
٬٦٨٢٣٢٤ ٧٠٣ ١١٬٢٩٠٣١٢٬٦٨٩صافي المطالبات المدفوعة  

 ١٧٬١٥٢ ٢٨١ ٣٬٢٣٤١٣٬٦٣٧التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
 ١٩٬٣٢٤ ٧٤ ١٩٬٢٥٠-افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، ص

١٤٬٥٢٤٬٥٧٦٣٤٥صافي المطالبات المتكبدة  ٣٦١٬١٥٨ ١٬٠٥٨ 
 ٢١٬٧٧٥ ١٬٣٨١ ٢٬٢٨٧١٨٬١٠٧تكاليف استحواذ وثائق تأمين

 ١٣٬٧٦٠ ١٧١ ٤٬٥٦٢٩٬٠٢٧مصاريف اكتتاب أخرى
 ٣٩٦٬٦٩٣ ٢٬٦١٠ ٢١٬٣٧٣٣٧٢٬٧١٠إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ١٠٥٬٤٨٤ ٣٬٥٨٠ ١٨٬٦٧٣٨٣٬٢٣١صافي دخل االكتتاب
   (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

)٤٦٬٨٣٠(  مصاريف عمومية وإدارية  
)١١٬٥٧٥(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 ٦٬٢٥٢  إيرادات االستثمارات
 ٣٬٥٤٧  أرباح غير محققة من استثمارات

 ١٬٠٢٩  إيرادات أخرى 
)٤٧٬٥٧٧(  إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  

 ٥٧٬٩٠٧  صافي الدخل للفترة
)٥٬٥٤٣(  ل الفترة العائد إلى عمليات التأمينصافي دخ  

 ٥٢٬٣٦٤  صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٢٧ 
 

 ذات عالقة واألرصدة  مع جهاتمعامالت    -١٢

  
 سيطرة تحت الواقعة آتوالمنش للشركة العليا اإلدارة وموظفي والمدراء المؤسسين المساهمين العالقة ذات الجهات تمثل

 واألحكام للشروط وفقا العالقة ذات الجهات تلك مع المعامالت جميع تتم .الجهات هذه قبل من كبير بشكل تتأثر أو ةمشترك
الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل واألرصدة المعامالت أهم فيما يلي  .اإلدارة قبل من والمعتمدة االعتيادية

  الفترة:

العالقة الجهة ذات املةطبيعة المع   
 التسعةمعامالت للفترة مبالغ ال

المنتهية في أشهر   
 

يالرصيد مدينة /(المستحق) كما ف  

 
سبتمبر٣٠

م٨٢٠١
 سبتمبر٣٠
م٧٢٠١

 سبتمبر ٣٠
م٨٢٠١  

ديسمبر  ٣١
م٧٢٠١  

)راجعة(غير م(غير مراجعة))راجعة(غير م  )راجعة(م   
سعودي لایرألف  ألف لایر سعوديألف لایر سعوديسعوديلایرألف   

الشركات التي تسطير 
عليها األطراف ذات عالقة 

أو تسيطر عليها بشكل 
مشترك أو تتأثر بشكل 

   كبير بها
 -  -٥٠٬١١٤٦١٬١٠٨ وثائق تأمين مكتتبة(شقيقة)شركة تأجير

مطالبات مدفوعةومدفوعات  (٣٦٬٥٣٣)(٢٤٬٧٤٦)٣٠٬٣٥٠ ٤٣٬٩٣١ 
تتبةوثائق تأمين مكمجلس اإلدارةرئيس  ١٤١١٢٤-  - 

 ٧١ ١٩٧(٢١٨)(١٥) مدفوعات ومطالبات مدفوعة
 -  - -٣٬٠٢٥ اإليجار المدفوع

 -  -١٤٢١٥٠ وثائق تأمين مكتتبةالعالميةرصدشركة
 -  ٧٤(٢٨١)(٦٨) مدفوعات ومطالبات مدفوعة

 -  -١٬٥٤٢١٬٧٢٩ وثائق تأمين مكتتبةشركة مجموعة  الفردوس
البات مدفوعةمدفوعات ومط  (٤٩٢)(١٬١٢٧)٢٧ ١٬٠٧٧ 

 -  - -١١١ عموالت مدفوعةإدساس لمؤسسة جب
)١٠٩(-٣٬٩١٨ خدمات مستلمةشركة تأجير العالمية    - 

شركة كونكرد للتأمين 
)١٬٠٠٥(- ١٬٨٣١ عموالت تأمين ووساطة التأمين    - 
 -  - -٢٤٤ الخدمات المستلمة شركة كوادر برو

ظاالستثمار في إدارة المحافكابيتالشركة األول
وصناديق االستثمار 

 -  ١٥٥٬٨٥٤- -  المشتركة 
رصد كابيتال

 
االستثمار في صناديق

 -  ٧٬٥١٢- -  االستثمار المشتركة
  

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة
  :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارفيما يلي تعويضات 

  م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ 
 جعة)(غير مرا

  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
 مراجعة)غير ( 

 لایر سعوديألف  
  ٣٬٧٢٩  ٤٬٢٢٧  أخرى مزايا رواتب و

  ١٧٤  ٣٠١  مكافأة نهاية الخدمة
 ٤٬٥٢٨٣٬٩٠٣ 

  ٧٢٦  ٢٬٨١٦ مجلس اإلدارةأعضاء–بالحوكمة  للمكلفينمكافأة 
  ٢٥٤ - أعضاء لجان-بالحوكمة  للمكلفينمكافأة 

 ٢٬٨١٦٩٨٠ 
  
  
  
  
 
 
  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٢٨ 
 

  زكاة ال -١٣

 فترة / للسنةلل حملالم )أ
  ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكاة بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة وفقا للوائح المالية ذات الصلة.

  
  السنة الفترة / حركة المخصص خالل 

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

)مراجعة(غير 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٤٬٠٥٤ ١٨٬١٨٩للفترة / السنةرصيد االفتتاحي ال

 ٦٬٣٠٠ ٤٬٥٠٠المحمل للفترة / السنة 

)٢٬١٦٥( (٤٬٤٢٨)المدفوع خالل الفترة / السنة   

 ١٨٬١٨٩ ١٨٬٢٦١نهاية الفترة / السنة في الرصيد 

  
  الوضع الزكوي  )ب

 
 ٣١ المنتهية في لسنواتلم و ٢٠٠٨يسمبر د ٣١م حتى ٢٠٠٧مايو  ١٦قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة من 

والذي اليزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم االنتهاء من أي  م٢٠١٧ الى م٢٠٠٩ديسمبر 
  ربط زكوي.  

  
الهيئة العامة م وطالبت ٢٠١٢الى  م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ الربوط الزكوية للسنوات من ستلمت الشركةإم، ٢٠١٦خالل 

. إعترضت الشركة لتلك السنوات لایر سعودي مليون ١٣٫٧بمبلغ  إضافيهبزكاة وضريبة إستقطاع للزكاة والدخل 
باإلضافة الى ذلك فقد أصدرت الشركة  وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. ا الربطعلى هذ

ة للزكاة والدخل وتم تسجيل إلتزامات إضافية بمبلغ مليون لایر سعودي لصالح الهيئة العام ٩٬٥خطاب ضمان بمبلغ 
مليون لایر سعودي مقابل زكاة سنوات  ٤ومبلغ  الدخلمليون لایر سعودي مقابل ضريبة اإلستقطاع في قائمة  ٤٫٤

  م.٢٠١٦سابقة في 

  
  رأس المال   -١٤

هم عادي  قيمة السهم مليون س ٢٥ إلىمليون لایر سعودى مقسم  ٢٥٠يبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر  
  لایر سعودى. ١٠

  إدارة رأس المال -١٥

  تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
تدير لشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على 
أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص 

األرباح المدفوعة توزيعات تعديل بمخاطر نشاطات الشركة. للحفاظ على أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة 
  للمساهمين أو بإصدار أسهم.

ثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امت
  المبلغ عنها.
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٢٩ 
 

 ربحية السهم  -١٦

  .فترةوالقائمة لل على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة للفترةربح بتقسيم صافي  فترةالسهم لل ربحيتم إحتساب 
 ملحقة  معلومات -١٧

قائمة المركز المالي األولية أ) 
)مراجعةم (٢٠١٧ديسمبر  ٣١)مراجعةم (غير٢٠١٨سبتمبر٣٠  

عمليات
التأمين

عمليات
المجموعالمساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   الموجودات 
 ١٤٬٤٠٣ ١١ ١٠٩٬٠١٤٥٠٧٧١١٤٬٠٩١١٤٬٣٩٢د وما في حكمهالنق

 ١٥٬٢٩٢ -  ١١٥٬٢٩٢١٠٠٬٠٠٠٢١٥٬٢٩٢١٥٬٢٩٢ودائع بنكية قصيرة األجل 
،نمدينة لمعيدي التأميأقساط تأمين وذمم 

 ١٢٨٬٢٩٩ -  ٢٠٩٬٧٧٢١٢٨٬٢٩٩- ٢٠٩٬٧٧٢صافي
 ٨٬٨٨٩ -  ٦٬٧٢٤٨٬٨٨٩- ٦٬٧٢٤تسبة حصة معيدي التأمين من االقساط غير المك

تحتحصة معيدي التأمين من المطالبات
 ٩٬٩٥١ -  ١٨٬٧٠٢٩٬٩٥١- ١٨٬٧٠٢التسوية

يرحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غ
 ١٬٤٩٣ -  ٢٬٨٠٥١٬٤٩٣- ٢٬٨٠٥مبلغ عنها 

 ١٤٬٥١٦ -  ١٥٬٢٤٧١٤٬٥١٦-١٥٬٢٤٧وثائق تأمين مؤجلة استحواذتكاليف
 ٦٢٢٬٧٠٩ ٢٣٢٬٥٤٥ ٢٠٤٬١٣٠٠٥٬٩١٦١٣١٠٬٠٤٦٣٩٠٬١٦٤إستثمارات

 ١٢٬٨٧٨ ١٢٬٨٧٨ - ٥١٬٥٧٧٥١٬٥٧٧-مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 
 ١٤٬٧٠٤ ١٢٣ ٢٥٬٦٨٤٧٠٥٢٦٬٣٨٩١٤٬٥٨١مدفوعة مقدما وموجودات أخرىاريفمص

 ٤٬٩٣١ -  ٧١١٬٧٩٤٬٩٣١-١١٬٧٩٧ممتلكات ومعدات 
 -  -  - ٦٬٨٧٦-٦٬٨٧٦موجودات غيرملموسة 

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ - ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠-وديعة نظامية
 ٢٬١٦٤ ٢٬١٦٤ - ٢٬٥٢٧٢٬٥٢٧-  استثمار الوديعة النظامية عائد

٨٧٥٬٢٢٩ ٢٧٢٬٧٢١ ٧٢٦٬٠٤٣٢٩٠٬٨٠٢١٬٠١٦٬٨٤٥٦٠٢٬٥٠٨ 
)١٢٬٨٧٨( - )٥١٬٥٧٧()٥١٬٥٧٧(-ناقصآ: حذف العمليات المتداخلة  )١٢٬٨٧٨(  

 ٨٦٢٬٣٥١ ٢٥٩٬٨٤٣ ٧٢٦,٠٤٣٢٣٩٬٢٢٥٩٦٥٬٢٦٨٦٠٢٬٥٠٨مجموع الموجودات

  
  
  
  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
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٣٠ 
 

 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

 
(تتمة)  قائمة المركز المالي األوليةأ)    

  

  
   

 
)مراجعةم (٧٢٠١ ديسمبر ٣١)مراجعةم (غير٢٠١٨سبتمبر٣٠  

عمليات
التأمين

عمليات
المجموعالمساهمين

عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   المطلوبات
 ١١٬٥١٢ -  ١٤٬٠٤١١١٬٥١٢-١٤٬٠٤١مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 ٣٦٬٩٤٧ -  ٥٣٬١٢٤٣٦٬٩٤٧-٥٣٬١٢٤مستحقة ومطلوبات اخرىاريفمص
 ٩٬٩٠٢ -  ٧٬٣٨٢٩٬٩٠٢-٧٬٣٨٢ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
 ٣٢٢٬٦٠٩ -  ٣٦٧٬٠١٧٣٢٢٬٦٠٩-٣٦٧٬٠١٧اقساط تأمين غير مكتسبة

 ٢٬٢٤٤ -  ١٬٨٢٤٢٬٢٤٤-١٬٨٢٤غير مكتسبة إعادة التأمينالتعمو
 ٤٥٬٤٨٩ -  ٦٦٬٦٦٠٤٥٬٤٨٩-٦٦٬٦٦٠مطالبات تحت التسوية

 ١٣٢٬٢٨٧ -  ١٣٤٬٣٩٣١٣٢٬٢٨٧-١٣٤٬٣٩٣لبات متكبدة غير مبلغ عنهامطا
 ٢٬٣٠٤ -  ٢٬٣٠٤---احتياطي عجز أقساط تأمين 

 ٣٬٩٧٧ -  ٤٬١١٧٣٬٩٧٧-٤٬١١٧إحتياطيات فنية أخرى
 ١٢٬٨٧٨ -  ٥١٬٥٧٧١٢٬٨٧٨-٥١٬٥٧٧مستحق إلى عمليات المساهمين 

١٠٬٦٤٨٢٦٢٬٩-١٠٬٦٤٨تعويض نهاية الخدمة   - ٩٬٢٦٢ 
 ١٣٬٠٩٧ -  ١٥٬٢٦٠١٣٬٠٩٧-١٥٬٢٦٠فائض عمليات التأمين 

 ١٨٬١٨٩ ١٨٬١٨٩ - ١٨٬٢٦١١٨٬٢٦١-الزكاة
 ٢٬١٦٤ ٢٬١٦٤ - ٢٬٥٢٧٢٬٥٢٧-اماعائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى س

٦٢٢٬٨٦١ ٢٠٬٣٥٣ ٧٢٦٬٠٤٣٢٠٬٧٨٨٧٤٦٬٨٣١٦٠٢٬٥٠٨ 
)١٢٬٨٧٨()٥١٬٥٧٧(-)٥١٬٥٧٧(ناقصا: حذف العمليات المتداخلة   - )١٢٬٨٧٨(  

 ٦٠٩٬٩٨٣ ٢٠٬٣٥٣ ٦٧٤٬٤٦٦٢٠٬٧٨٨٦٩٥٬٢٥٤٥٨٩٬٦٣٠مجموع المطلوبات 
   

   حقوق المساهمين 
 ٢٥٠٬٠٠٠ ٢٥٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠-رأس المال

 ١٬٧٣٤ ١٬٧٣٤ - ١٬٧٣٤١٬٧٣٤-نظامياحتياطي
 ٦٣٤ ٦٣٤ - ١٨٬٢٨٠١٨٬٢٨٠-مبقاهأرباح

 ٢٥٢٬٣٦٨ ٢٥٢٬٣٦٨ - ٤٢٧٠٬٠١٤٢٧٠٬٠١- إجمالي حقوق المساهمين

 ٨٦٢٬٣٥١ ٢٧٢٬٧٢١ ٦٧٤٬٤٦٦٢٩٠٬٨٠٢٩٦٥٬٢٦٨٥٨٩٬٦٣٠إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ١٠٬٢٠٠ -  ١٠٬٢٠٠١٠٬٢٠٠-١٠٬٢٠٠االلتزامات واالحتماالت 
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 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

  
   قائمة الدخل األولية ب)       

ثالثة أشهر المنتهية في
)راجعةغير م م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠)مراجعةم (غير٢٠١٨سبتمبر٣٠  

عمليات
 التأمين

عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

 ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   االيرادات
 ١٥٨٬٩٨٤ -  ١٥٢٬٩٩٩١٥٨٬٩٨٤-١٥٢٬٩٩٩اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

  ١٥٨٬٩٨٤ -  ١٥٢٬٩٩٩١٥٨٬٩٨٤-١٥٢٬٩٩٩ 
   سندةأقساط إعادة التأمين الم

)١٦٤( )١٥٤(-)١٥٤(محلي-   -  )١٦٤(  
)٥٬٦٦٠()٢٬٨١٧(-)٢٬٨١٧(أجنبي-   - )٥٬٦٦٠(  

)٥٬٨٢٤()٢٬٩٧١(-)٢٬٩٧١(   - )٥٬٨٢٤(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٦٣()٦٨(-)٦٨(محلي-   - )٦٣(  
)٤٬٧٣٦()٥٬٣٢٩(-)٥٬٣٢٩(أجنبي-   - )٤٬٧٣٦(  

)٤٬٧٩٩()٥٬٣٩٧(-)٥٬٣٩٧(   - )٤٬٧٩٩(  
 ١٤٨٬٣٦١ -  ١٤٤٬٦٣١١٤٨٬٣٦١- ١٤٤٬٦٣١صافي اقساط التأمين المكتتبة

،كتسبةالتغيرات في اقساط التامين غير الم
 ٣٢٬٤٤١ -  ٤٤٬٨٠٨٣٢٬٤٤١- ٤٤٬٨٠٨صافي 

 ١٨٠٬٨٠٢ -  ١٨٩٬٤٣٩١٨٠٬٨٠٢-١٨٩٬٤٣٩صافي اقساط التأمين المكتسبة
 ١٬٠٦٣ -  ١٬٦٥٨١٬٠٦٣-١٬٦٥٨إعادة التأمين التعمو

 -  -  - ١٬٢٩٢- ١٬٢٩٢ ايرادات إكتتاب اخرى
 ١٨١٬٨٦٥ -  ١٩٢٬٣٨٩١٨١٬٨٦٥-١٩٢٬٣٨٩اإليراداتمجموع

   
   تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 ١١٣٬٢٨٢ -  ١٤١٬٨٥٠١١٣٬٢٨٢-١٤١٬٨٥٠اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
)٢٬٠٠٨()٣٬٥٦٦(- )٣٬٥٦٦(المدفوعة   - )٢٬٠٠٨(  

األخرى  صافي المطالبات والمنافع
 ١١١٬٢٧٤ -  ١٣٨٬٢٨٤١١١٬٢٧٤- ١٣٨٬٢٨٤المدفوعة

ية،تحت التسوالتغيرات في المطالبات 
 ١٢٬١٠٩ -  ٧٬٨٧١١٢٬١٠٩- ٧٬٨٧١صافي 

ر مبلغمتكبدة غيالمطالبات الالتغيرات في
صافي ،عنها

٤٬٣٢٥ -  ٦٥٤٬٣٢٥- ٦٥ 

والمنافع متكبدة المطالباتالصافي
 ١٢٧٬٧٠٨ -  ١٤٦٬٢٢٠١٢٧٬٧٠٨- ٢٠١٤٦٬٢األخرى المتكبدة 

 ٨٬٥٧٧ -  ٨٬٥٧٤٨٬٥٧٧- ٨٬٥٧٤تكاليف استحواذ وثائق تأمين مؤجلة

 ٢٬٥٩٨ -  ٦٬٠٩٥٢٬٥٩٨- ٦٬٠٩٥مصاريف اكتتاب أخرى 

 ١٣٨٬٨٨٣ -  ١٦٠٬٨٨٩١٣٨٬٨٨٣- ١٦٠٬٨٨٩االكتتابمجموع تكاليف ومصروفات 

٬٣١صافي دخل االكتتاب ٬٣١- ٥٠٠ ٢٬٩٨٢٤ -  ٥٠٠٤٢٬٩٨٢  
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 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

  
   (تتمة) قائمة الدخل األوليةب)        

    
ثالثة أشهر المنتهية في

)مراجعةغير م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠)مراجعةم (غير٢٠١٨سبتمبر٣٠  
عمليات
التأمين

عمليات
المجموعالمساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

إيرادات تشغيلية أخرى    (مصاريف) /
)٧٬٤٤٥()٢١٬٧٠(-)٢١٬٧٠(لهامخصص الديون المشكوك في تحصي   - )٧٬٤٤٥(  

)١٤٬٣٥١()١١٩٬٢٤()٦٢٬٦٩()٥٢٢٬٢١(مصاريف عمومية وإدارية   )٢٤٣(  )١٤٬٥٩٤(  
 ٢٬١١٦ ٩٠ ٨٣١١٬٢٤٧٢٬٠٧٨٢٬٠٢٦إيرادات االستثمارات 

محققة من ٍإستثمارات غيرأرباحخسارة) / )-(٢٩٩)(٢٩٩)١٬٣٥٦ ٧٠٦ ٦٥٠ 
 -  -  - ٣-٣إيرادات أخرى 

إجمالي (مصاريف) / إيرادات تشغيلية
)١٩٬١٢٠()١٢٤٬٨٣()٨١٬٧٤()٣٢٣٬٠٨(أخرى  ١٨٬٥٦٧( ٥٥٣(  

 ٢٤٬٤١٥ ٥٥٣ ٦٩٦٬٦٢٣٬٨٦٢)٨١٬٧٤(٧٨٬٤١صافي الفائض من عمليات التأمين

)٢١٬٤٧٥()٧٥٬٨٢(٨١٬٧٤)٥٧٬٥٧(الفائض المحول إلى المساهمين  )٥٥٣(  )٢٢٬٠٢٨(  
بعدمن عمليات التأمين نتيجة الصافي

تحويل الفائض إلى المساهمين
٢٬٣٨٧ -  ٨٤٢٢٬٣٨٧- ٨٤٢ 

     

     

ربحية السهم (باللایر السعودي للسهم 
 الواحد)

   

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ - ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠-   المتوسط المرجح لعدد األسهم (باألالف)

 ٠٬٨٨ ٠٬٨٨ - ٠٬٢٣٠٬٢٣- ربحية السهم األساسية والمخفضة 
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 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

  
     األولية الشاملقائمة الدخل )ج        

    
ثالثة أشهر المنتهية في

)مراجعةم (غير ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ )مراجعةغير م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠   
عمليات
 التأمين

عمليات
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

لف لایر أ
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

 ٢٤٬٤١٥ ٢٢٬٠٢٨ ٨٤٢٥٬٨٢٧٦٬٦٦٩٢٬٣٨٧دخل الفترة صافي  
   الدخل الشامل األخر 

نيفها يمكن تصقد تكون أو البنود التي 
   قائمة الدخل األولية:الحقاً إلى

 -  -  - - - - متاحة للبيعتاستثمارا

 -  -  - - - -  صافي التغير في القيمة العادلة-
صافي المبلغ المحول إلى قائمة-

 -  -  - - - -  الدخل

 ٢٤٬٤١٥ ٢٢٬٠٢٨ ٨٤٢٥٬٨٢٧٦٬٦٦٩٢٬٣٨٧إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٣٤ 
 

 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

  
   قائمة الدخل األولية د)        

أشهر المنتهية فيالتسعة
)راجعةغير م م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠)مراجعةم (غير١٨٢٠سبتمبر٣٠  

عمليات
 التأمين

عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   االيرادات
 ٥٨٨٬٨٣١ -  ٦٢٣٬٥٠١٥٨٨٬٨٣١-٦٢٣٬٥٠١لتامين المكتتبة اجمالي اقساط ا

  ٥٨٨٬٨٣١ -  ٦٢٣٬٥٠١٥٨٨٬٨٣١-٦٢٣٬٥٠١ 
   سندةأقساط إعادة التأمين الم

)٧٦٣()٧٦٦(-)٧٦٦(محلي-   - )٧٦٣(  
)١٥٬٣٦٧()١٢٬٠٥٥(-)١٢٬٠٥٥(أجنبي-   - )١٥٬٣٦٧(  

)١٦٬١٣٠()١٢٬٨٢١(-)١٢٬٨٢١(   - )١٦٬١٣٠(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٣٦٩()٣١٥(-)٣١٥(محلي-   - )٣٦٩(  
)١١٬٧٩٤()١٧٬٥٣٦(-)١٧٬٥٣٦(أجنبي-   - )١١٬٧٩٤(  

)١٢٬١٦٣()١٧٬٨٥١(-)١٧٬٨٥١(   - )١٢٬١٦٣(  
 ٥٦٠٬٥٣٨ -  ٥٩٢٬٨٢٩٥٦٠٬٥٣٨- ٥٩٢٬٨٢٩صافي اقساط التأمين المكتتبة

،تسبةكالتغيرات في اقساط التامين غير الم
)٦٥٬٧٣٩()٣٤٦٬٥٧(- )٣٤٦٬٥٧(صافي    - )٦٥٬٧٣٩(  

 ٤٩٤٬٧٩٩ -  ٥٤٦٬٢٥٦٤٩٤٬٧٩٩-٥٤٦٬٢٥٦صافي اقساط التأمين المكتسبة
 ٣٬١١١ -  ٤٬٠١٧٣٬١١١-٤٬٠١٧إعادة التأمين التعمو

 ٤٬٢٦٧ -  ٥٤٬٦٢٤٬٢٦٧- ٥٤٬٦٢ ايرادات إكتتاب اخرى
٥٥٤٬٨٩٨٬١٧٧٥٠٢-٥٥٤٬٨٩٨مجموع االيرادات   - ٥٠٢٬١٧٧ 

   
   تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 ٣٢٨٬٧٠٨ -  ٤١٥٬٨٠١٣٢٨٬٧٠٨-٤١٥٬٨٠١اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
)٤٬٠٢٦()٧٬٣٣٠(- )٧٬٣٣٠(المدفوعة   - )٤٬٠٢٦(  

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
٤٠٨٬٤٧١٤٬٦٨٢٣٢- ٤٠٨٬٤٧١المدفوعة   - ٣٢٤٬٦٨٢ 

ية،تحت التسوالتغيرات في المطالبات 
 ١٧٬١٥٢ -  ١٢٬٤٢٠١٧٬١٥٢- ١٢٬٤٢٠صافي 

ر مبلغمتكبدة غيالمطالبات الالتغيرات في
صافي ،عنها

١٩٬٣٢٤ -  ٧٩٤١٩٬٣٢٤- ٧٩٤ 

والمنافع متكبدة المطالباتالصافي
 ٣٦١٬١٥٨ -  ٤٢١٬٦٨٥٣٦١٬١٥٨- ٤٢١٬٦٨٥األخرى المتكبدة 

 -  -  - )٢٬١٦٤(- )٢٬١٦٤(أمين التغيرات في إحتياطي عجز أقساط ت

 ٢١٬٧٧٥ -  ٩٢٥٬١١٢١٬٧٧٥- ٩٢٥٬١١تكاليف استحواذ وثائق تأمين مؤجلة

 ١٣٬٧٦٠ -  ٢٠٬٦١٩١٣٬٧٦٠- ٢٠٬٦١٩مصاريف اكتتاب أخرى 

 ٣٩٦٬٦٩٣ -  ٤٦٥٬٢٥٩٣٩٦٬٦٩٣- ٤٦٥٬٢٥٩االكتتابمجموع تكاليف ومصروفات 

 ١٠٥٬٤٨٤ -  ٨٩٬٦٣٩١٠٥٬٤٨٤- ٨٩٬٦٣٩ل االكتتابصافي دخ
   

  
  
  
  
 
 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٣٥ 
 

 (تتمة)         ملحقة  معلومات -١٧

   (تتمة) قائمة الدخل األولية)د        
    

أشهر المنتهية فيلتسعةا
)مراجعةغير م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠)مراجعةم (غير٢٠١٨سبتمبر٣٠  
عمليات
التأمين

عمليات
لمجموعاالمساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

   (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى
مخصص الديون المشكوك في 

)١١٬٥٧٥()٦٬٦٠١(- )٦٬٦٠١(تحصيلها   - )١١٬٥٧٥(  
)٤٥٬٤٩٥()٣٦٨٬١٥()٨٣٬١٨()٥٦٤٬٩٦(يف عمومية وإدارية مصار  )١٬٣٣٥(  )٤٦٬٨٣٠(  

 ٦٬٢٥٢ ٢٦٦ ٣٬٥٥٦٣٬٢٥٠٨٠٦٬٦٥٬٩٨٦إيرادات االستثمارات 
 ٣٬٥٤٧ ٣٬٥٤٧ - ٢٬٦١٥٢٬٦١٥-أرباح غير محققة من ٍإستثمارات 

 ١٬٠٢٩ -  ٣١٬٠٢٩-٣إيرادات أخرى 
إجمالي (مصاريف) / إيرادات تشغيلية

)٤٧٬٥٧٧( ٢٬٤٧٨ (٥٠٬٠٥٥))٠٦٥٬٣٣(٧٢٬٦٧)٧٦٨٬٠٠(أخرى  

 ٥٧٬٩٠٧ ٢٬٤٧٨ ٢٢١٬٦٣٧٢٬٦٧٣٠٩٬٢٤٥٥٬٤٢٩صافي الفائض من عمليات التأمين

)٤٩٬٨٨٦()٦٢٢٬١٤()٧٢٬٦٧()٦٩١٩٬٤(الفائض المحول إلى المساهمين  )٢٬٤٧٨(  )٥٢٬٣٦٤(  
عدبمن عمليات التأمين نتيجة الصافي

إلى المساهمينتحويل الفائض 
٥٬٥٤٣ -  ٢٬١٦٣٥٬٥٤٣- ٢٬١٦٣ 

     

     

ربحية السهم (باللایر السعودي للسهم 
 الواحد)

   

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠-   (باألالف)

 
 

 - 

 
 

٢٥٬٠٠٠ 

 
 

٢٥٬٠٠٠ 
 ٢٬٠٩ ٢٬٠٩ - ٠٬٨٩٠٬٨٩- ة ربحية السهم األساسية والمخفض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٣٦ 
 

  (تتمة)        ملحقة  معلومات -١٧

     األوليةالشامل قائمة الدخل هـ)        
    

أشهر المنتهية فيالتسعة
)مراجعةم (غير ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ )مراجعةغير م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠   
عمليات
 التأمين

عمليات
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
موعالمج  

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

 ٥٧٬٩٠٧ ٥٢٬٣٦٤ ٢٬١٦٣٢٢٬١٤٦٢٤٬٣٠٩٥٬٥٤٣صافي دخل الفترة   
   الدخل الشامل األخر 

نيفها يمكن تصقد تكون أو البنود التي 
   قائمة الدخل األولية:الحقاً إلى

 -  -  - - - - متاحة للبيعتاستثمارا

 -  -  - - - -  صافي التغير في القيمة العادلة-
صافي المبلغ المحول إلى قائمة-

 -  -  - - - -  الدخل

 ٥٧٬٩٠٧ ٥٢٬٣٦٤ ٢٬١٦٣٢٢٬١٤٦٢٤٬٣٠٩٥٬٥٤٣إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٣٧ 
 

  (تتمة)        ملحقة  معلومات -١٧

   األوليةالتدفقات النقدية قائمة )و       
       

أشهر المنتهية في التسعةفترة أشهر المنتهية في التسعةفترة  
)مراجعةم (غير ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ )مراجعةغير م (٧٢٠١ سبتمبر ٣٠   

عمليات
التأمين

عمليات
المجموعالمساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٥٧٬٩٠٧ ٥٢٬٣٦٤ ٢٬١٦٣٦٢٢٬١٤٠٩٢٤٬٣٥٬٥٤٣صافي دخل الفترة 

   نقدية:تعديالت للبنود الغير 
 ١٬٢٧٥ -  ٢٬٠٠٢١٬٢٧٥-٢٬٠٠٢ومعدات ممتلكاتاستهالك

 -  -  - ٤٥٨-٤٥٨إطفاء الموجودات غير الملموسة 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخإطفاء

٩٤٥٧١٥١االستحقاق
 

٩٠ 
 

٥٦ 
 

١٤٦ 
 ١١٬٥٧٥ -  ٦٬٦٠١١١٬٥٧٥-٦٬٦٠١مشكوك في تحصيلهاديونمخصص

)٤٬٦٧٥()٤٤٬٢٥()٣٤٨٬٣()٦٩٠(أرباح غير محققة من االستثمارات   )٣٬٥٤٧(  )٨٬٢٢٢(  
 ٣٠٥ -  ١٬٣٨٦٣٠٥-١٬٣٨٦الخدمة نهاية مخصص مكافأة ترك

ية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيل
٦٢٬٩٨٦ ٤٨٬٨٧٣ ١١٬٧٩٨٥١٨٬٨٥٣٣٠٬٦٥١٤٬١١٣ 

)٧٨٬٠٤١()٧٤٨٨٬٠(-)٧٤٨٨٬٠(مدينة لمعيدي التأمين ذمماقساط تامين و   - )١٧٨٬٠٤(  
)٥٬٠٣٢(٢٬١٦٥-٢٬١٦٥ةحصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسب   - )٥٬٠٣٢(  

 ٢٦٩ -  ٢٦٩)٨٬٧٥١(-)٨٬٧٥١(ويةتحت التسحصة معيدي التأمين من المطالبات 
بلغحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير م

)١٬٣١٢(-)١٬٣١٢(عنها
 

٤١ 
 

 - 
 

٤١ 
)٦٬٥٠٩()٧٣١(-)٧٣١(تأمين مؤجلة  وثائقاستحواذتكاليف   - )٦٬٥٠٩(  

)٨٤( ٥٬٨٠٨)٦٨٥٬١١()٥٨٢()٣١١٬١٠(أخرىمدفوعة مقدما وموجودات اريفمص  ٥٬٧٢٤ 
)٤١٠( - )٣٦٣()٣٦٣(-استثمار الوديعة النظاميةعائد  )٤١٠(  

٨١٥٬٩٧ -  ٢٬٥٢٩١٥٬٩٧٨-٢٬٥٢٩ئنةوذمم دامطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين  
٬١٦أخرىمستحقة ومطلوبات اريفمص ٬١٦-١٧٧ ١١٬٦٥٣ -  ١٧٧١١٬٦٥٣ 

 ٤٬٥٢٥ -  ٤٬٥٢٥)٢٬٥٢٠(-)٢٬٥٢٠(ذمم دائنة لمعيدي التأمين  
 ٧٠٬٧٧١ -  ٤٤٬٤٠٨٧٠٬٧٧١-٤٤٬٤٠٨اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ١٬٢١٣ -  ١٬٢١٣)٤٢٠(-)٤٢٠(غير مكتسبة إعادة التأمين تعموال
 ١٦٬٨٨٣ -  ٢١٬١٧١١٦٬٨٨٣-٢١٬١٧١لتسوية مطالبات تحت ا

 ١٩٬٢٨٣ -  ٢٬١٠٦١٩٬٢٨٣-٢٬١٠٦مطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 -  -  - )٬٣٠٤٢(-)٢٬٣٠٤(احتياطي أقساط تأمين إضافية 

   ١٤٠-١٤٠احتياطيات فنية أخرى 
اما عائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى س

-٣٦٣٣٦٣
 

- 
 

٤١٠ 
 

٤١٠ 
)١١٩٬٧٤٤ ٤٨٬٧٨٩ ٧٣١٨٬٢٣٬٥٥٢٧٠٬٩٥٥)٧٢١٬١٤ 

 (٢٬١٦٤) (٢٬١٦٤) -)٤٬٤٢٨()٤٬٤٢٨(-الزكاة وضريبة الدخل المسددة
طةمن األنش لناتجا(المستخدم في) / صافي النقد

التشغيلية
)١١٧٬٥٨٠ ٤٦٬٦٢٥ ٧٠٬٩٥٥(٨٧٦)١٣,٨٤٥)٧٢١٬١٤ 

   ارية التدفقات النقدية من األنشطة االستثم
 (١٨٠٬٢٩٢) (٧٥٬٠٠٠) (١٠٥٬٢٩٢)(٢٠٠٬٠٠٠)(١٠٠٬٠٠٠)(١٠٠٬٠٠٠)شراء االستثمارات 

 ١٤٬٩٩٢ ١٤٬٩٩٢ -١٨٦٬٨٤٦١٢٩٬٩٢٠٣١٦٬٧٦٦المتحصل من بيع إستثمارات 
 (٢٬٩١٥) - (٢٬٩١٥)(٨٬٨٦٨)-(٨٬٨٦٨)شراء الممتلكات والمعدات 

 - - -(٧٬٣٣٤)-(٧٬٣٣٤) ةشراء موجودات غير ملموس
طةصافي النقد الناتج من /(المستخدم في) األنش

٧٠٬٦٤٤٢٩٬٩٢٠١٠٠٬٥٦٤االستثمارية
 

(١٠٨٬٢٠٧) 
 

(٦٠٬٠٠٨) 
 

(١٦٨٬٢١٥) 
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - ١٣٬٣٨٣ (١٣٬٣٨٣)-(٣٨٬٦٩٩)٣٨٬٦٩٩المستحق إلى عمليات المساهمين 
طةناتج من / (المستخدم في) األنشصافي النقد ال

-(٣٨٬٦٩٩)٣٨٬٦٩٩التمويلية
 

(١٣٬٣٨٣) 
 

١٣٬٣٨٣ 
 

- 
 (٥٠٬٦٣٥) - (٥٠٬٦٣٥)٩٤٬٦٢٢٥٬٠٦٦٩٩٬٦٨٨صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 ٥٨٬٠٣٠ ١١ ١٤٬٣٩٢١١١٤٬٤٠٣٥٨٬٠١٩النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 ٧٬٣٩٥ ١١ ١٠٩٬٠١٤٥٬٠٧٧١١٤٬٠٩١٧٬٣٨٤ة الفترة النقد وما في حكمه في نهاي

 



  التعاونيسالمة للتأمين شركة 
  (شركة مساهمة سعودية)   
  (تتمة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة     
  م ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

٣٨ 
 

 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -١٨

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض الفترة الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها 
  العربي السعودي (ساما):  كما هو موضح أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد

  

  في القوائم المالية األولية الموجزة، في السابق قائمة المركز المالي األولية  ٢كما تم اإلفصاح في إيضاح رقم
بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات  هاالموجزة، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرض

ً التي والمساهمين  قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل وقائمة التدفقات  لعرضتم دمجها معا
  النقدية. 

  بشكل منفصل في قائمة وعمليات المساهمين التي سبق عرضها عمليات التأمين  "المستحق إلى / من"أن المبلغ
  (أ)). ١٦(مرجع اإليضاح  يتم إستبعادهامركز المالي، واألن 

 التأمين وعرضها بشكل عمليات بين عمليات المساهمين و ٩٠/١٠مقسومة بنسبة  حصة فائض عمليات التأمين
  (ب)). ١٦في قائمة الدخل األولية (مرجع اإليضاح  فكمصرويتم عرضها منفصل 

  
  أرقام المقارنة -١٩

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

  الموجزة القوائم المالية األولية اعتماد -٢٠

    م. ٢٠١٨لعام  أكتوبر ٢٩ الموافق هـ ١٤٤٠لعام  صفر ٢٠ تم اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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