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 التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ١

موجب قرار دیة بشركة سالمة للتأمین التعاوني ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة، مسجلة في المملكة العربیة السعو
شركة مسجلة م). ال٢٠٠٧مایو  ١٦ھـ (الموافق ١٤٢٨ربیع الثاني  ٢٩ق بتاریخ  /١١٢١ة والصناعة رقم وزیر التجار

 مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األول  ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بمدینة جدة بموجب السجل التجاري رقم 
   .م)٢٠٠٧

  
  :عنوان الشركة المسجل ھو

  شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز
  انمركز بن حمر
   ١٢٢٣٩٢صندوق برید 

  ٢١٣٣٢جدة 
  المملكة العربیة السعودیة

  
ركة شتم ادراج ال ودیة.أن أھداف الشركة ممارسة أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السع

الشركة  م.٢٠٠٨ینایر  ١م. بدأت الشركة مزاولة أعمالھا في ٢٠٠٧مایو  ٢٣في سوق المال السعودي "تداول" في 
  مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساھمین سعودیین.

  

اللوائح ل تعدی استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن
یو یون ٦في ة العادی غیرمومیة الشركات الجدید. تم عقد اجتماع الجمعیة العنظام بما یتوافق مع لوائح  الداخلیة للشركة

 .  ةھـ) وبناء علیھ تمت الموافقة على اللوائح الداخلیة الجدیدة للشرك١٤٣٨رمضان  ١١م (الموافق ٢٠١٧
  
 

 أسس اإلعداد - ٢

 العرض أسس  .أ

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( األولیة" تقاریر المالیة "ال –) ٣٤تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة وفقا
ییر المعا جمیع تطبیقوالذي یتطلب المعدل من مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل 

 )١٢(دولي رقم محاسبة الباستثناء تطبیق معیار ال معاییر المحاسبةالدولي لمجلس الصادرة عن الالدولیة للتقاریر المالیة 
تعمیم مؤسسة لمن حیث عالقتھا مع الزكاة وضریبة الدخل. وفقاً  "مالرسو” - )٢١(الدخل" والتفسیر رقم  بضرائ” -

یحیة وعدد من التعدیالت التوضم ٢٠١٧أبریل  ١١بتاریخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩العربي السعودي رقم  النقد
حتساب ا تم، ودي)السع ي(تعمیم مؤسسة النقد العرب الدخل فیما یتعلق بالسیاسة المحاسبیة للزكاة وضریبةالمحددة الالحقة 

  .هلمبقاارباح على أساس ربع سنوي وتحمیلھا على قائمة حقوق المساھمین تحت بند األ الزكاة وضریبة الدخلاستحقاق 
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 (تتمة)  أسس اإلعداد - ٢

 العرض (تتمة) أسس  .أ

  

حتفظ م الستثماراتباستثناء ا ةالمعدل خیةیرلتاا لتکلفةاو االستمراریة وفقاً لمبدأ الموجزة األولیة لمالیةا تماولمعلا دادعإ مت
ب ة حسب ترتیالموجز یتم عرض قائمة المركز المالي األولیةحیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.  بھا حتى تاریخ االستحقاق

ت بایة، مطالحت التسومخصص مكافأة نھایة الخدمة، مطالبات تالودیعة النظامیة، السیولة. باستثناء الممتلكات والمعدات، 
   ف ذلك.متكبدة غیر مبلغ عنھا، جمیع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبیعة قصیرة األجل، مالم یذكر خال

  
لتأمین املیات عطبقا ألنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبیة لكل من حسابات 

یرادات وبات واإلیتم تسجیل الموجودات والمطلھذا األساس.  علىیة المال المعلوماتوعملیات المساھمین ویتم عرض ھذه 
 ئم المالیةن القوافأن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة موالمصاریف بوضوح في الحسابات المعنیة.  وبالمثل، في الماضي، 

عملیات وت التأمین عملیاقدیة لاألولیة الموجزة السنویة لكل من قوائم المركز المالي، الدخل، الدخل الشامل و التدفقات الن
   س اإلدارة.ة ومجلالمساھمین. یتم تحدید أساس توزیع المصاریف من العملیات المشتركة والموافقة علیھا من قبل اإلدار

 
 مین التيیات المساھمین وعملالدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأ وقائمةالدخل  وقائمة قائمة المركز المالي األولیة

متطلبات ل تثالولالمكمعلومات مالیة إضافیة تم تقدیمھا  في القوائم المالیة ٣١ إلى ٢٧یتم عرضھا على الصفحات من 
قد العربي ؤسسة النم منمؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفیذیة الصادرة  منالصادرة اللوائح التنفیذیة 

ھمین. المسا مطلوبات واإلیرادات والمصروفات لعملیات التأمین وعملیاتالسعودي الفصل الواضح بین الموجودات وال
ات التأمین معدة لعملینقدیة الالدخل ، والدخل الشامل والتدفقات ال وقائمة، األولیة قائمة المركز الماليوبناًء على ذلك ، فإن 

ح أو األرباوإلیرادات والمصروفات وعملیات المساھمین المشار إلیھا أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات وا
  عملیات المعنیة.للالخسائر الشاملة 

  

ملیات عومعامالت  ج أرصدةالمالیة على مستوى الشركة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، یتم دم القوائمعند إعداد 
،  یر المحققةسائر غالت واألرباح والخالتأمین مع تلك الخاصة بعملیات المساھمین. یتم حذف األرصدة المتداخلة والمعام

بة وحدة بالنسھمین مإن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة لعملیات التأمین وعملیات المسا
  للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلة.

  
 وقائمة وجزةالم ولیةاألالمركز المالي  قائمةفي  المالیة للشركة القوائمإن إدراج معلومات منفصلة لعملیات التأمین مع 

ة ومات تكمیلیمعلتمثل  المالیة القوائم فيذات الصلة  االیضاحاتالدخل الشامل والتدفقات النقدیة وكذلك بعض  وقائمةالدخل 
 كما ھو مطلوب بموجب اللوائح التنفیذیة. اضافیة مطلوبة

 
ن تقراً أ، لذا یجب لسنویةالومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالیة ال تتضمن القوائم المالیة األولیة جمیع المع

  .م٢٠١٧دیسمبر  ٣١مع القوائم المالیة السنویة للشركة المنتھیة في  باالقتران 
 

  المتوقعة للسنة الكاملة. للنتائج مؤشرآالقوائم المالیة األولیة الموجزة  رال تعتب
   

 . وتم التقریب إلى أقرب األفسعودي  بالریالولیة تم عرض القوائم المالیة األ
  
  
  
  
  

  
.  
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 (تتمة)  أسس اإلعداد - ٢

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  .ب

سیاسات تطبیق ال ثر علىیتطلب اعداد القوائم المالیة األولیة عمل اجتھادات وتقدیرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤ
ن ھذه فعلیة عتختلف النتائج ال المسجلة، قدلغ الموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصاریف المحاسبیة وعلى مبا

  .التقدیرات
للشركة سبیة سات المحاالسیا عند اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة كانت االحكام الھامة التي اتخذتھا االدارة في تطبیق

مالیة لقوائم الاطبقة في ھي نفسھا الموالتي بما في ذلك سیاسات إدارة المخاطر  ومصادر التقدیر المتعلقة بحاالت عدم التأكد
  .م٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في السنویة 

  
  موسمیة العملیات  .ج

  ال توجد تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین في الشركة.
  

  أھم السیاسات المحاسبیة  - ٣
  

ركة  ل الش ن قب ة م بیة المتبع ات المحاس وجزإن السیاس ة الم ة األولی وائم المالی ذه الق داد ھ ي إع اف اءت وفق  ة ج
ة اییر الدولی ة للمع ي متطابق عودیة وھ ة الس ة العربی ي المملك ا ف م اعتمادھ ا ت الي كم ر الم ك الت للتقری ع تل ي م

ة وائم المالی داد الق ي إع تخدمت ف ي  اس ة ف نة المنتھی نویة للس مبر  ٣١الس ع  م٢٠١٧دیس ة م اییر الدولاومتطابق ة لمع ی
ة وتف دة المعدل الي الجدی ر الم یرللتقری ة اس یرات لجن الي الم تفس ر الم ة للتقری اییر الدولی ي اإلالمع اح  ذكورة ف  ٣یض

الي أو األداء) "أ"( ز الم ى المرك أثیر عل ا ت یس لھ ي ل نیف والت ادة تص م إع د ت ركة. لق الي للش ادة تجم الم ع / إع ی
ة  ام المقارن ض أرق عبع ق م ي تتواف رض  لك یاق الع ھس یس ل ر ل ذا األم ة. وھ رة الحالی أثیر ع للفت ة أي ت ى قائم ل

  التغیرات في حقوق المساھمین األولیة للفترة.
  
دیالتھا جدیدة وتعمالي الللتقریر المالي الجدیدة وتفاسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر الالمعاییر الدولیة  )أ

 المطبقة من قبل الشركة: 
   

  للمحاسبة:  الدولیة المعاییر مجلس عن الصادرة القائمة المعاییر على الجدیدة والتعدیالت معاییرال بتطبیق الشركة قامت

البیانالمعیار

) "تصنیف وقیاس معامالت الدفع ٢تعدیالت على المعیار () ٢المعیار الدولي للتقریر المالي (
على أساس األسھم".

) "التحول إلى استثمارات ٤٠ار (تعدیالت على المعی)٤٠معیار المحاسبة الدولي (
عقاریة". 

لجنة تفسیر المعیار الدولي لتقریر المالي 
معامالت العمالت األجنبیة والثمن المدفوع مقدما )٢٢(

اإلیرادات من العقود مع العمالء (انظر أدناه).)١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
 ) ومعیار١المعیار الدولي للتقریر المالي (

) ٢٨المحاسبة الدولي (
م ٢٠١٤م على المعاییر من ٢٠١٦دورة التحسینات السنویة 

م. ٢٠١٦ –
  

  ) اإلیرادات من العقود مع العمالء   ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
ار  ح المعی ل ١٥یوض ل مح الء ویح ع العم ود م ن العق رادات م ن اإلی بة ع ردا للمحاس امال منف ا ش  نموذج

ات الح ةالتوجیھ یرات الح الی اییر والتفس ن المع د م ر العدی ھ عب م تأسیس ذي ت رادات وال وص اإلی ابخص ي نط ة ف ق الی
الي. ر الم ة للتقری اییر الدولی ار  المع أ ١٥إال أن المعی ود الت ن عق رادات م ى "اإلی ق عل إن ال ینطب ذا ف ع ھ مین". وم

اآت المنش وف تحت دولي س ار ال ق المعی ى تطبی أم ١٥ج إل ر الت ود غی ى عق ود التین ( أو إل ن عق زء م أمین). ج
  وكذلك فأن المنشآت سوف تحتاج إلى تقییم نطاق ھذا المعیار بحرص. 
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  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة  - ٣

یالتھا دیدة وتعدمالي الجللتقریر المالي الجدیدة وتفاسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر الالمعاییر الدولیة أ) 
  شركة (تتمة):المطبقة من قبل ال

 
  (تتمة)) اإلیرادات من العقود مع العمالء ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (

 المعیار بموجب .العمالء مع العقود عن الناشئة اإلیرادات الحتساب خطوات خمس من مؤلفا نموذجا الجدید المعیار یؤسس
 تقدیم أو البضائع سلیمت مقابل علیھ الحصول المنشأة وقعتت الذي الثمن یعكس الذي بالمبلغ اإلیراداتإدراج  یتم ١٥ الدولي

   .العمیل إلى الخدمات
  

 تأثیر وجود مبعد واستنتجت تقییم بإجراء قامت اإلدارة أن إال المحاسبیة السیاسة في تغیرات وجود من الرغم وعلى
   .م٢٠١٨رینای ١ في ١٥ المعیار إلى التحّول عند عنھا اإلفصاح سبق التي المبالغ على جوھري

  
 المالیة القوائم على يجوھر تأثیر أي لھا لیس الشركة على تنطبق التي المعدلة والتفسیرات المعاییر تطبیق إن لذلك، إضافة
    .الموجزة األولیة

 والتي لم یسري مفعولھا بعد المعاییر الصادرة  ) ب
 وتتضمن .للشركة لموجزةا األولیة المالیة قوائمال إصدار تاریخ حتى التي لم یسري مفعولھا بعد الصادرة المعاییر یلي فیما

 الشركة تنوي .مستقبلي تاریخ في التطبیق موضع تصبح أن الشركة تتوقع والتي الصادرة والتفسیرات المعاییر القائمة
  :نافذة تصبح حالما التالیة المعاییر تطبیق

البیان المعیار
من الفترات التي  یسري مفعولھا

تواریخ التالیةتبدأ في أو بعد ال  

 أنظر اإلیضاح أدناه األدوات المالیة) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
م٢٠١٩ینایر  ١عقود اإلیجار)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (  

م٢٠١٩ینایر  ١عدم التیقن بخصوص معالجة ضرائب الدخل)٢٣تفسیر لجنة التفاسیر (   
م ٢٠٢١ینایر  ١عقود التأمین (أنظر اإلیضاح أدناه) )١٧ي (المعیار الدولي للتقریر المال  

 
   ١٧  المالي للتقریر الدولي والمعیار ٩ المالي للتقریر الدولي المعیار

 یحل والذي لمالیةا األدوات ٩ المالي للتقریر الدولي المعیار معاییر المحاسبة الدولیة مجلس أصدر ،م٢٠١٤  یولیو في
 الجدیدة والقیاس التصنیف متطلبات المعیار یدمج .والقیاس االعتراف: المالیة األدوات ٣٩ الدولي ةالمحاسب معیار محل

 في المتكبدة الخسارة نموذج محل سیحل والذي المتوقعة االئتمان قیمة انخفاضنموذج   إدخال مع المالیة للموجودات
  : ٩لي الدو المعیار بموجب .التحوط على المحاسبة ومتطلبات ٣٩ المعیار

  

 على التصنیف أساس دیعتم سوف .العادلة القیمة أو المطفأة بالتكلفة إما قیاسھا سیتم المالیة الموجودات جمیع إن 
 متطلبات ظممع على المعیار یبقي. المالیة للموجودات التعاقدیة النقدیة التدفقات وخصائص األعمالج نموذ

 حیث الخسارة أو ربحال خالل من العادلة بالقیمة المحددة جوداتالمو تلك باستثناء ٣٩ للمعیار المالیة المطلوبات
 بدال اآلخر لشاملا الدخل في إدراجھ یجب الذي االئتمان ذات على یعود العادلة القیمة تغیرات من الجزء ذلك أن
 .الدخل قائمة من

 لجمیععة ن المتوقلخسارة اإلئتما صمخص لتسجیالمنشآت  نم ٩ مقالمعیار الدولي للتقریر المالي ر بلطیت 
مم ، والذ لخدلة اقائم لخال نم لةدلعاا بالقیمة بھا ظالحتفاا میت ال لتيا رىألخا ینةمدلا لمالیةا ولألصوا روضلقا

 ستند ھذای. لماليا نلضماا ودعقو روضلقا تمازالتا لیإ باإلضافةالمدینة بموجب عقود اإلیجار التمویلي، 
ا لم تكن مقادمة بطة باحتمال عدم السداد في اإلثني عشر شھراً الالمخصص إلى خسارة االئتمان المتوقعة المرت

سائر یتم إثبات خ ، ٩قم ھناك زیادة كبیرة في مخاطر اإلئتمان منذ  نشأتھا. وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي ر
  .٣٩االئتمان في توقیت یسبق ذلك المتبع في معیار المحاسبي الدولي رقم 

 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١١ 
 

  (تتمة) محاسبیة أھم السیاسات ال -٣

  (تتمة)  التي لم یسري مفعولھا بعدالمعاییر الصادرة  ) ب

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

 التأمین عقود ٤ المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیالت المحاسبة الدولیة معاییر مجلس أصدر ،م٢٠١٦سبتمبر في
 القادم المحاسبة ارمعی إصدار قبل التأمین لشركات بالنسبة ٩ المعیار تطبیق جراء المحاسبیة النتائج التعدیالت وعالجت

 إذا  للمنشأة التأجیل یقةطر توفر. االستبعاد وطریقة التأجیل طریقة :التأمین لشركات خیارین التعدیالت تقدم. التأمین لعقود
. أقرب أیھما  م ٢٠٢١العام أو الجدید التأمین عقد سریان تاریخ حتى ٩ المعیار تطبیق من مؤقتا اعفاء  ذلكل مؤھلة كانت
 تقع أن یمكن والتي الخسارة أو الربح من المحاسبیة التوافقات عدم بعض تأثیرات استبعاد للمنشأة االستبعاد طریقة تسمح

   .الجدید التأمین عقود معیار تطبیق قبل
  

 بالتأمین ُحكما نشطتھاأ تتعلق التي المنشأة فإن ،٤الدولي  المعیار على التعدیالت خالل من المقدم المؤقت العفاءا بموجب
 ٩ المعیار تطبیق بتأجیل یقضياج استنت إلى والتوصل التأثیرات بتقییم الشركة قامت وقد ٩المعیار تطبیق تأجیل یمكنھا

 .م ٢٠٢١ ینایر ١ بحیث الیتجاوز الحق تاریخ حتى
 

 التداخل  كبیر مدى لىوع  االعتبار في یأخذ سوف للشركة الموجزة األولیة المالیة القوائم على ٩ المعیارتطبیق  تأثیر إن
  .لكام بشكل ٩ المعیار تطبیق تأثیر تقییم المحتمل من فلیس وبالتالي، .القادم التأمین عقود معیار مع
 
 النقد وما حكمھ  -٤

 ائمة التدفقات النقدیة یتألف من االتي: أن النقد وما في حكمھ في ق

 

 عملیات التأمین

م٢٠١٨مارس  ٣١ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١    

)مراجعة(غیر   

 ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي

 ١٤٬٣٩٢ ٤٤٬٣٥٠أرصدة البنك والنقد

١٤٬٣٩٢ ٤٤٬٣٥٠ 

 
 عملیات المساھمین

م٢٠١٨مارس  ٣١ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١    

)مراجعة(غیر   

 ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي

 ١١ ١١أرصدة البنك والنقد  

 ١١ ١١ 

 
 
   
 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٢ 
 

 ، صافي مدینة لمعیدي التأمینذمم أقساط تأمین و -٥

 أن أقساط التأمین المدینة تتألف من مستحق من كما یلي: 

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)راجعة(غیر م

ألف لایر سعودي

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٣٤٬٤٢٩ ١٨١٬٩٨٥حملة الوثائق 

 ٢٥٬٧٧٥ ٢٩٬٤١٣)١١أطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ٢٬٣٢٩ ٢٬١١٢ذمم مدینة من معیدي التأمین 

١٦٢٬٥٣٣ ٢١٣٬٥١٠ 

)٣٤٬٢٣٤( )٣٦٬٨١٨(  مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا   

 ١٢٨٬٢٩٩ ١٧٦٬٦٩٢في ، صامدینة لمعیدي التأمینأقساط تأمین وذمم 

 استثمارات  -٦

 تم تصنیف االستثمارات كما یلي:  

التأمین عملیات   

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)راجعة(غیر م

ألف لایر سعودي 

)مراجعة(   

 ألف لایر سعودي 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات  - ٣٥٤٬٣٧٤ ٣٣٤٬٧٨١ 

  محتفظ بھا حتى تاریخ الاالستثمارات -

 ٣٥٬٧٩٠ ٣٥٬٧٧٧االستحقاق

 ٣٩٠٬١٦٤ ٣٧٠٬٥٥٨اإلجمالي 

 
المساھمین عملیات   

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات  -٢١٦٬٩٨٠ ٢٢١٬٠٠٤ 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣االستثمارات المتاحة للبیع 

  المحتفظ بھا حتى تاریخ االستثمارات -

 ١٣٬٦٤٢ ١٣٬٦٤٢االستحقاق

 ٢٣٢٫٥٤٥ ٢٣٦٬٥٦٩اإلجمالي 

 
 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٣ 
 

 (تتمة)استثمارات  -٦

 الحركة في استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما یلي: 
 

التأمین عملیات   

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ٢٥٤٬٥١٦ ٣٥٤٬٣٧٤ الفترة / السنةفي بدایة الرصید 

 ١١٤٬٦٦٧ - مشتریات خالل الفترة / السنة 

)٢٠٬٥٠٠( )٢٠٬٠٠٠(استبعادات خالل الفترة / السنة   

٣٤٨٬٦٨٣ ٣٣٤٬٣٧٤ 

 ٥٬٦٩١ ٤٠٧  لعادلة لالستثماراتالتغیرات في القیمة ا

 ٣٥٤٬٣٧٤ ٣٣٤٬٧٨١نھایة الفترة / السنة في الرصید 

  
م٢٠١٨مارس  ٣١ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١   

ةمصدر القیمة العادل

)راجعة(غیر م  

 ألف لایر سعودي 

)راجعة(م  

 ألف لایر سعودي 

٩١٩٢٬٣٦  **األصولصافي قیمة الوحدات في صنادیق سوق المال المحلیة  ٢١١٬٦٥٦ 
 ٣٬٦٦٤ ٣٬٦٠٩ صافي قیمة األصول** الوحدات في صنادیق األسھم المحلیة 

 ١٣٩٬٠٥٤ ١٣٨٬٨٠٣ صافي قیمة األصول** أوراق مالیة محتفظ بھا في إدارة محافظ محلیة
٣٥٤٬٣٧٤ ٣٣٤٬٧٨١ 

* تدار وفقآ لتقدیر مؤسسة مالیة محلیة منظمة ("إدارة المحافظ الخاصة").   
یمة األصول: صافي قیمة األصول كما أعلن مدیر األصول. ** صافي ق  

 الحركة في استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما یلي: 
 

المساھمین   عملیات  

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٤٥٬٢١٠ ٢١٦٬٩٨٠ لسنةفي بدایة الفترة / االرصید 

 ٨٢٬٥٠٠ - مشتریات خالل الفترة / السنة 

)١٤٬٩٩٢( -استبعادات خالل الفترة / السنة   

٢١٢٬٧١٨ ٢١٦٬٩٨٠ 

 ٤٬٢٦٢ ٤٬٠٢٤  التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات

 ٢١٦٬٩٨٠ ٢٢١٬٠٠٤نھایة الفترة / السنة في الرصید 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٤ 
 

  (تتمة)استثمارات  -٦

م٢٠١٨ارس م ٣١ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١   

مصدر القیمة العادلة

)مراجعة(غیر   

 ألف لایر سعودي 

)مراجعة(  

 ألف لایر سعودي 

**األصولصافي قیمة الوحدات في صنادیق سوق المال المحلیة  ٨٤٬٧٥٦ ٨٥٬٠٩٠ 
 ٦٬٥٨٨ ٧٬٠٩٠ صافي قیمة األصول**الوحدات في صنادیق األسھم المحلیة 

 ١٠٬١٤٩ ١٠٬١٤٩صافي قیمة األصول**یق العقار المحلیةالوحدات في صناد
 ٥٩٬٤٠١ ٦٠٬٨٧٠صافي قیمة األصول**ة أوراق المالیة محتفظ بھا في إدارة محافظ محلی

 ١٧٬١٢٥ ١٨٬٩١٢متداولةأسھم عادیة محتفظ بھا في إدارة محافظ محلیة  
٠٩١٦٬٦ متداولة أسھم عادیة محتفظ بھا في إدارة محافظ أجنبیة   ١٦٬٦٢٣ 

 متداولةسندات وصكوك أجنبیة 
٢٢٬٣٣٨ ٢٢٬٢٨٤ 

٢١٦٬٩٨٠ ٢٢١٬٠٠٤ 

 
الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع كما یلي:       

المساھمین   عملیات  

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ ة / السنةفي بدایة الفترالرصید 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣نھایة الفترة / السنة في الرصید 

 
: م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ١٬٩٢٣ الغیر مدرجة المتاحة للبیعتبلغ القیمة الدفتریة لألوراق المالیة  )أ

مد علیھ شكل یعتبدلة قیمتھا العاإلى  الوصول ألنھ ال یمكنألف لایر سعودي) تم تقییمھا بالتكلفة وذلك  ١٬٩٢٣
  وعدم وجود اسواق یتم تداول االدوات المالیة المماثلة لھا.

 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق كما یلي: 
 

التأمین   عملیات  

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٧٩٠في بدایة الفترة / السنةد الرصی

)١٥٧( )١٣(إطفاء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق   

 ٣٥٬٧٩٠ ٣٥٬٧٧٧نھایة الفترة / السنة في الرصید 

 
 
 
 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٥ 
 

 (تتمة)استثمارات  -٦

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق كما یلي: 
 

المساھمین عملیات  

م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٤٢في بدایة الفترة / السنةالرصید 

)١١٣( -إطفاء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق   

 ١٣٬٦٤٢ ١٣٬٦٤٢نھایة الفترة / السنة في الرصید 

 
 ات الفنیة یاالحتیاط -٧

 ات یصافي المطالبات تحت التسویة واالحتیاط )١،٧

ات كما یلي: یتتألف صافي المطالبات تحت التسویة واالحتیاط  
م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس٣١  

)مراجعة(غیر
ألف لایر سعودي 

)مراجعة(   
 ألف لایر سعودي 

 ٤٥٬٤٨٩ ٤٩٬٣٦١المطالبات تحت التسویة
 ١٣٢٬٢٨٧ ١٣٤٬٢٧٩بدة غیر المبلغ عنھاالمطالبات المتك

١٧٧٬٧٧٦ ١٨٣٬٦٤٠ 
  

  ناقصآ: 
المطالبات تحتحصة معیدي التأمین من -

  التسویة 
)٩٬٩٥١( )١٩٬٤١١(  

حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة -
)٢٬٩١١( غیر المبلغ عنھا

  
)١٬٤٩٣(  

)١١٬٤٤٤( )٢٢٬٣٢٢(  
 ١٦٦٬٣٣٢ ١٦١٬٣١٨لتسویة واالحتیاطیاتصافي المطالبات تحت ا

  الحركة في األقساط غیر المكتسبة ) ٢،٧

الحركة في األقساط غیر المكتسبة تتألف كاالتي:       
 الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٨م  

)مراجعة(غیر      

  ألف لایر سعودي   

 صافي معیدي التأمین اإلجمالي  

٣١٣٬٧٢٠)٨٬٨٨٩(٣٢٢٬٦٠٩رة الرصید في بدایة الفت

٢٣٩٬٧٤٣)٦٬٤٨٦(٢٤٦٬٢٢٩األقساط المكتتبة خالل الفترة 

)١٧٨٬٨٧٩(٤٬٠٨٠)١٨٢٬٩٥٩(األقساط المكتسبة خالل الفترة 

٣٧٤٬٥٨٤)١١٬٢٩٥(٣٨٥٬٨٧٩الرصید في نھایة الفترة 

 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٦ 
 

  (تتمة): االحتیاطات الفنیة  -٧

  الحركة في األقساط غیر المكتسبة  -٧٬٢

الحركة في األقساط غیر المكتسبة تتألف كاالتي:       
 السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧م  

  (مراجعة)  

  ألف لایر سعودي  

 صافي معیدي التأمین اإلجمالي  

٢٧٦٬٢١٧)٤٬٧٥٢(٢٨٠٬٩٦٩ السنةالرصید في بدایة 

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

)٦٩٣٬٥٤٧(١٥٬٥٠٤)٧٠٩٬٠٥١(السنة ساط المكتسبة خالل األق

٣١٣٬٧٢٠)٨٬٨٨٩(٣٢٢٬٦٠٩السنة الرصید في نھایة 

 
 االلتزامات واالحتماالت  -٨

 إن التزامات المحتملة والحاالت الطارئة تتألف كاالتي:  )أ

  
م٢٠١٨مارس  ٣١  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١    

)مراجعة(غیر    

 ألف لایر سعودي

)مراجعة(   

لایر سعوديألف   

 ٧٠٠ ٧٠٠لصالح عمالء غیر حكومیین خطابات الضمان

 ٩٬٥٠٠ ٩٬٥٠٠لصالح الھیئة العامة للزكاة والدخل خطابات الضمان

 ١٠٬٢٠٠ ١٠٬٢٠٠إجمالي 

 

اءات اإلجر تخضع الشركة لإلجراءات القانونیة في سیاق األعمال العادیة. لم یكن ھناك أي تغییر في حالة ) ب

 م. ٢٠١٧دیسمبر  ٣١تم اإلفصاح عنھا في  القانونیة كما
 

  القیمة العادلة لألدوات المالیة - ٩

كین في ین المشاربظامیة القیمة العادلة ھي القیمة التي سوف یتم استالمھا من بیع أصل أو دفعھا لتحویل التزام في معاملة ن

  - الیین:تتم بأحد األمرین الت السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة

 في السوق الرئیسي الذي یمكن الوصول إلیھ للموجودات والمطلوبات، أو  -

 للموجودات و المطلوبات. صولفي غیاب السوق الرئیسي ، في السوق األكثر مالئمھ للو  -

  یة.الیة األولئم المالقواذه إن القیمة العادلة لألدوات المالیة المعترف بھا ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة بھ

  

  

  

  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٧ 
 

 (تتمة)  القیمة العادلة لألدوات المالیة - ٩

  تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

  تستخدم الشركة المستویات التالیة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:
  

ن ن للشركة الوصول إ  فس األداةالمستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط ل ي یمك ا الت ا یطابقھ اریخ أو م ي ت ا ف لیھ
  ;القیاس 

 
دد م أخرى تحییتق یبأساللموجودات ومطلوبات مماثلة أو  األسواق المالیة النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

  القابلة للمالحظة، و  كافة مدخالتھا الھامة وفقاً لمعلومات السوق
  

  .  الحظةلة للمالقاب التي لم تحدد أي من مدخالتھا الھامة وفقاً لمعلومات السوق التقییمالثالث: أسالیب  المستوى

 القیمة الدفتریة والقیمة العادلة )أ

ي ستویاتھا في ذلك مفوالمطلوبات المالیة، بما یوضح الجدول التالي القیمة العادلة والقیمة الدفتریة للموجودات 
ة یمة العادلت القمعلوما نمة العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة. ال تتضمالتسلسل الھرمي للقی

ة للقیمة معقول قریباتتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدف
  العادلة.   

  القیمة العادلة      عملیات التأمین 

  
    

  المستوى
  لاألو

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

  (غیر مراجعة) م٢٠١٨مارس  ٣١
            

            بالقیمة العادلة: یتم قیاسھاموجودات مالیة 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   -
   قائمة الدخل 

    
- ٣٤٤٬٧٨١ - ٣٤٤٬٧٨١ 

      - ٣٤٤٬٧٨١ - ٣٤٤٬٧٨١ 
بالقیمة  لم یتم قیاسھاموجودات مالیة 

  العادلة:
    

        
استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ  -

   االستحقاق  
    

-  ٣٥٬٧٧٧  -  ٣٥٬٧٧٧  

      -  ٣٥٬٧٧٧  -  ٣٥٬٧٧٧  
          

  القیمة العادلة      عملیات التأمین 

  
    

  المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

  م (مراجعة)٢٠١٧ دیسمبر ٣١
            

            بالقیمة العادلة: ایتم قیاسھموجودات مالیة 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   -
  قائمة الدخل  

    
- ٣٥٤٬٣٧٣ - ٣٥٤٬٣٧٣ 

      - ٣٥٤٬٣٧٣ - ٣٥٤٬٣٧٣ 
              دلة:بالقیمة العا لم یتم قیاسھاموجودات مالیة 

استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ  -
  االستحقاق   

    
-  ٣٥٬٧٩٠  -  ٣٥٬٧٩٠  

      -  ٣٥٬٧٩٠  -  ٣٥٬٧٩٠  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٨ 
 

  (تتمة)  القیمة العادلة لألدوات المالیة - ٩

  القیمة الدفتریة والقیمة العادلة (تتمة)  )أ

  القیمة العادلة    عملیات المساھمین  

  
  

 المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

 (غیر مراجعة) م٢٠١٨مارس ٣١
        

        بالقیمة العادلة:یتم قیاسھاموجودات مالیة 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل-
   قائمة الدخل 

  
- ٢٢١٬٠٠٤ - ٢٢١٬٠٠٤ 

    -٢٢١٬٠٠٤ - ٢٢١٬٠٠٤ 
بالقیمةلم یتم قیاسھاموجودات مالیة 

  العادلة:
  

      
استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ-

   االستحقاق  
  

-  ١٣٬٦٤٢  -  ١٣٬٦٤٢  
    - ١٣٬٦٤٢  -  ١٣٬٦٤٢  
      

 القیمة العادلة    اھمین المسعملیات

  
  

 المستوى
  األول

  المستوى
  الثاني

  المستوى
  اإلجمالي  الثالث

 م (مراجعة)٢٠١٧ دیسمبر٣١
        

        بالقیمة العادلة: یتم قیاسھاموجودات مالیة 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل-
  قائمة الدخل  

  
- ٢١٦٬٩٨٠ - ٢١٦٬٩٨٠ 

    -٢١٦٬٩٨٠ - ٢١٦٬٩٨٠ 
         دلة:بالقیمة العالم یتم قیاسھاموجودات مالیة 

استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ-
  االستحقاق   

  
-  ١٣٬٦٤٢  -  ١٣٬٦٤٢  

    - ١٣٬٦٤٢  -  ١٣٬٦٤٢  
  القطاعات التشغیلیة  - ١٠

  

 ن قبل مجلسم تظامیتم تحدید قطاعات التشغیل على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي یتم مراجعتھا بان
  إدارة الشركة لوظیفتھا كصانع القرار التشغیلي من أجل تخصیص الموارد للقطاعات وتقییم أدائھا.

المبلغة  الخارجیة ألطرافتتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً للشروط واألحكام التجاریة العادیة. تقاس إیرادات ا
ت من القطاعا في قائمة الدخل األولیة. تتكون موجودات ومطلوباتالذي  لمجلس إدارة الشركة بطریقة تتوافق مع ذلك

  الموجودات والمطلوبات التشغیلیة.
  

  م.٢٠١٧دیسمبر  ٣١لم تطرأ أي تغییرات على أسس التقسیم أو أسس القیاس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
  

، عیدي التأمینمدینة لموذمم  وأقساط التأمین، النقد وما في حكمھ، ودائع قصیرة األجلال تتضمن موجودات القطاعات 
ً والموجودات األخرى،  تلكات و المم والمبالغ المستحقة من جھة ذات عالقة، االستثماراتالمصاریف المدفوعة مقدما

  وبالتالي تم إدراجھا ضمن الموجودات غیر الموزعة.والمعدات. 
  

لمطلوبات مصاریف مستحقة واالتأمین،  لمعیديمم دائنة مطالبات حملة الوثائق، ذال تتضمن مطلوبات القطاعات، 
  ومكافأة نھایة الخدمة. وبالتالي تم إدراجھم ضمن المطلوبات غیر الموزعة. ،األخرى

  
راقبتھا ویتم مة التشغیلي للقطاعات ذات صلیتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غیر الموزعة الى صانع القرار ال 

  على أساس مركزي.
  

مطلوبات ات واللومات القطاعیة المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي یتم تقریرھا عن مجموع الموجودالمع
ت األشھر م ، مجموع إیراداتھا ومصاریفھا وصافي إیراداتھا لفترا٢٠١٧دیسمبر  ٣١م و ٢٠١٨مارس  ٣١للشركة في 

 الثالثة المنتھیة في ذلك التاریخ، كاآلتي:
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

١٩ 
 

  
   (تتمة) شغیلیةالقطاعات الت - ١٠

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠١٨مارس٣١فيكما
  )مراجعة(غیر

  عملیات التأمین

تأمین 
طبي

تأمین 
مركبات

تأمین 
ممتلكات

إجمالي 
عملیات 
 التأمین

عملیات 
 إجمالي  المساھمین

ألف لایر سعودي
   الموجودات 

حصة معیدي التأمین من األقساط
٢٩٥١١٬--غیر المكتسبة

 
١١٬٢٩٥ -

 
١١٬٢٩٥ 

التأمین من حصة معیدي 
١٩٬٤١١--مطالبات تحت التسویة

 
١٩٬٤١١ -

 
١٩٬٤١١ 

حصة معیدي التأمین من 
المطالبات المتكبدة غیر المبلغ 

عنھا
--٢٬٩١١

 
٢٬٩١١ -

 
٢٬٩١١ 

 ١٦٬٠١١- ١٬٧٦٩١٢٬٤٦١١٬٧٨١١٦٬٠١١تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة
 ٠٥٨٢٦٤٬٩٠٧٬٤٧٧ ٦٤٣٬٤١٩---غیر موزعة موجودات

 ٠٥٨٢٦٤٬٩٥٧٬١٠٥ ٦٩٣٬٠٤٧إجمالي الموجودات 

  المطلوبات
 ٣٨٥٬٨٧٩- ٢٨٬٧١٧٣٤١٬٨٢٤١٥٬٣٣٨٣٨٥٬٨٧٩األقساط غیر المكتسبة

 ٢٬٩٢٧- ٢٬٩٢٧٢٬٩٢٧--مكتسبةغیر عمولة إعادة تأمین 
 ٤٩٬٣٦١- ١١٬٢٨٨١٤٬٥٣١٢٣٬٥٤٢٤٩٬٣٦١مطالبات تحت التسویة

المطالبات المتكبدة غیر المبلغ 
عنھا

١٣٤٬٢٧٩- ٦٬١٦٢١٢٤٬٤٧٧٣٬٦٤٠١٣٤٬٢٧٩ 

 ١٤٠- ١٤٠-١٤٠-احتیاطي عجز أقساط تأمین
 ٣٬٩٧٧- ٣٬٩٧٧-١٬٧٢٩٢٬٢٤٨ات فنیة أخرىیاحتیاط

 ٢١٬٩٤٩١٢٢٬٣٨٦ ١٠٠٬٤٣٧---مطلوبات غیر موزعة
 ٢١٬٩٤٩٦٩٨٬٩٤٩ ٦٧٧٬٠٠٠طلوباتجمالي المإ



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٠ 
 

  

   (تتمة) القطاعات التشغیلیة - ١٠
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  م٧٢٠١دیسمبر٣١فيكما
  )مراجعة(

  عملیات التأمین

تأمین 
طبي

تأمین 
مركبات

تأمین 
ممتلكات

إجمالي 
عملیات 
 التأمین

عملیات 
 إجمالي المساھمین 

ألف لایر سعودي
   الموجودات 

حصة معیدي التأمین من األقساط
غیر المكتسبة

--٨٬٨٨٩- ٨٬٨٨٩٨٬٨٨٩ 

التأمین من حصة معیدي 
مطالبات تحت التسویة

--٩٬٩٥١- ٩٬٩٥١٩٬٩٥١ 

حصة معیدي التأمین من 
المطالبات المتكبدة غیر المبلغ 

عنھا

--١٬٤٩٣- ١٬٤٩٣١٬٤٩٣ 

 ١٤٬٥١٦- ١٬٩٢٦٨١١١٬٢١٬٣٠٩١٤٬٥١٦تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة
 ٢٥٩٬٨٤٣٨٢٧٬٥٠٢ ٥٦٧٬٦٥٩---موجودات غیر موزعة 

 ٢٥٩٬٨٤٣٨٦٢٬٣٥١ ٦٠٢٬٥٠٨إجمالي الموجودات 

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

 ٢٬٢٤٤- ٢٬٢٤٤٢٬٢٤٤--مكتسبةغیر عمولة إعادة تأمین 
 ٤٥٬٤٨٩- ٦٬٩٨٥٢٤٬٧٣٨١٣٬٧٦٦٤٥٬٤٨٩مطالبات تحت التسویة

المطالبات المتكبدة غیر المبلغ 
٦٬١٦٢١٢٣٬٩٥٤٢٬١٧١عنھا

 
١٣٢٬٢٨٧ -

 
١٣٢٬٢٨٧ 

 ٢٬٣٠٤- ٢٬٣٠٤-٢٬٣٠٤-احتیاطي عجز أقساط تأمین
 ٣٬٩٧٧- ٣٬٩٧٧-١٬٧٢٩٢٬٢٤٨ات فنیة أخرىیاحتیاط

 ٢٠٬٣٥٣١٠١٬٠٧٣ ٨٠٬٧٢٠---زعةمطلوبات غیر مو
 ٢٠٬٣٥٣٦٠٩٬٩٨٣ ٥٨٩٬٦٣٠طلوبات إجمالي الم



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢١ 
 

 

   (تتمة) القطاعات التشغیلیة - ١٠

  

 
 
 
 
 
 

 

 م (غیر مراجعة)٢٠١٨مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

تأمین طبي 
تأمین 

 مركبات
تأمین 

 إجمالي  ممتلكات 
ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
عوديس  

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إیرادات 
 ٢٤٦٬٢٢٩ ٩٬١٢٤ ١٩٬٢١٩٢١٧٬٨٨٦إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

   أقساط إعادة التأمین المسندة
)٤٠٥( --محلي -  )٤٠٥(  
)٦٬٠٨١( --أجنبي -  )٦٬٠٨١(  

-- )٦٬٤٨٦(  )٦٬٤٨٦(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٦١(-محلي-  )٥٨(  )١١٩(  
)٤٬٠٦١()٥٠٠(أجنبي -  )٢٢٦(  )٤٬٧٨٧(  

)٤٬١٢٢()٥٠٠(  )٢٨٤(  )٤٬٩٠٦(  
 ٢٣٤٬٨٣٧ ٢٬٣٥٤ ١٨٬٧١٩٢١٣٬٧٦٤صافي أقساط التأمین المكتتبة

)٦٠٬٦١٠(٨١١التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة، صافي  )١٬٠٦٦(  )٦٠٬٨٦٥(  
 ١٧٣٬٩٧٢ ١٬٢٨٨ ١٩٬٥٣٠١٥٣٬١٥٤صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ١٬١٠٨ ١٬١٠٨ --عموالت إعادة التأمین 
 ٣٬٣٣٤ - ٣٬٣٣٤-إیرادات اكتتاب أخرى

 ١٧٨٬٤١٤ ٢٬٣٩٦ ١٩٬٥٣٠١٥٦٬٤٨٨ مجموع اإلیرادات
   

   تكالیف ومصاریف االكتتاب
 ١٤٤٬٨٣٩ ٥٤٢ ١٠٬٦٨٧١٣٣٬٦١٠إجمالي المطالبات المدفوعة

)٣٬٤٢٢(-من المطالبات المدفوعةحصة معیدي التأمین   )٢٧١(  )٣٬٦٩٣(  
 ١٤١٬١٤٦ ٢٧١ ١٠٬٦٨٧١٣٠٬١٨٨صافي المطالبات المدفوعة

)١٠٬٢٠٧(٤٬٣٠٣التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي  ٥٬٥٨٨( ٣١٦(  
 ٥٧٤ ٥٢ ٥٢٢-التغیرات في المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا، صافي

 ١٣٦٬١٣٢ ٦٣٩ ١٤٬٩٩٠١٢٠٬٥٠٣تكبدةصافي المطالبات الم
)٢٬١٦٤(-أقساط تأمینعجز احتیاطي   - )٢٬١٦٤(  
 ٨٬٤٥٦ ٥٧٢ ١٬٢٣٥٦٬٦٤٩وثائق تأمین استحواذتكالیف 

 ٧٬٠١٠ ٩٧ ٤٬١٣٠٢٬٧٨٣مصاریف اكتتاب أخرى
 ١٤٩٬٤٣٤ ١٬٣٠٨ ٢٠٬٣٥٥١٢٧٬٧٧١مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب

 ٢٨٬٩٨٠ ١٬٠٨٨ ٢٨٬٧١٧)٨٢٥(تتاباالك (خسارة) / دخلصافي 
   إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى

)٢٣٬٦٢٦(  مصاریف عمومیة وإداریة  
)٬٥٨١٢(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  

 ٣٬١٢٦  ودائع بنكیةمن إیرادات عمولة 
 ١٬٧٨٦  من استثماراتأرباح غیر محققة 

)١٬٢٩٥٢(  إجمالي مصاریف تشغیلیة أخرى  
 ٧٬٦٨٥  صافي الدخل للفترة

)٣٩٧(  التأمینإلى عملیاتصافي دخل الفترة العائد   
 ٧٬٢٨٨  المساھمینإلىصافي دخل الفترة العائد 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٢ 
 

   (تتمة) القطاعات التشغیلیة - ١٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م (غیر مراجعة)٧٢٠١مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

تأمین طبي 
تأمین 
اتمركب  

تأمین 
 إجمالي  ممتلكات 

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   إیرادات 
 ٢٢٧٬٨٧٨ ٨٬٥٧١ ٢٦٬٢٤٦١٩٣٬٠٦١إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

   أقساط إعادة التأمین المسندة
)٣٦٦( --محلي -  )٣٦٦(  
)٥٬٩٤٧( --أجنبي-  )٥٬٩٤٧(  

-- )٦٬٣١٣(  )٦٬٣١٣(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٣٨(-محلي-  - )٣٨(  
)٣٬٠٩٩()٤٥٠(أجنبي-  )٢٢١(  )٣٬٧٧٠(  

)٣٬١٣٧()٤٥٠(  )٢٢١(  )٣٬٨٠٨(  
 ٢١٧٬٧٥٧ ٢٬٠٣٧ ٢٥٬٧٩٦١٨٩٬٩٢٤صافي أقساط التأمین المكتتبة

)٥٣٬٣٧٥()١٦٬٨٥٦(التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة، صافي  )١٬١٣٩(  )٧١٬٣٧٠(  
 ١٤٦٬٣٨٧ ٨٩٨ ٨٬٩٤٠١٣٦٬٥٤٩صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٨٥٨ ٨٥٨ --عموالت إعادة التأمین 
 ١٤٧٬٢٤٥ ١٬٧٥٦ ٨٬٩٤٠١٣٦٬٥٤٩ مجموع اإلیرادات

   
   تكالیف ومصاریف االكتتاب
 ١٠٣٬٢٨٦ ١٬٦٢٨ ٤٬١٥٢٩٧٬٥٠٦إجمالي المطالبات المدفوعة

)١٬١٠١( -)٥٥٠(التأمین من المطالبات المدفوعةحصة معیدي   )١٬٦٥١(  
 ١٠١٬٦٣٥ ٥٢٧ ٣٬٦٠٢٩٧٬٥٠٦صافي المطالبات المدفوعة

)٤٧٧( ٥١٢٣٬١٥١التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي  ٣٬١٨٦ 
)٧٢( --التغیرات في المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا، صافي  )٧٢(  

)٢٢( ٤٬١١٤١٠٠٬٦٥٧لمتكبدةصافي المطالبات ا  ١٠٤٬٧٤٩ 
 ٥٬٩٠٢ ٣٣٦ ٤٧٦٥٬٠٩٠تكالیف استحواذ وثائق تأمین

 ٧٬٦٢٦ ٧٤ ٢٬٠٦٠٥٬٤٩٢مصاریف اكتتاب أخرى
 ١١٨٬٢٧٧ ٣٨٨ ٦٬٦٥٠١١١٬٢٣٩إجمالي تكالیف ومصاریف االكتتاب

 ٢٨٬٩٦٨ ١٬٣٦٨ ٢٬٢٩٠٢٥٬٣١٠صافي دخل االكتتاب
   إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى

)١٥٬٩٤٩(  مصاریف عمومیة وإداریة  
)٦٤١(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  

 ٢٬٣٠٢  ودائع بنكیةمن إیرادات عمولة 
 ٦٤٩  من استثماراتأرباح غیر محققة 

 ٣٧٩  إیرادات أخرى 
)١٣٬٢٦٠(  إجمالي مصاریف تشغیلیة أخرى  

 ١٥٬٧٠٨  صافي الدخل للفترة
)١٬٥٣١(  عملیات التأمینإلىفي دخل الفترة العائد صا  

 ١٤٬١٧٧  المساھمینإلىصافي دخل الفترة العائد 



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٣ 
 

  ذات عالقة واألرصدة مع جھاتمعامالت    -  ١١
  
 ةسیطر تحت واقعةال آتوالمنش للشركة العلیا اإلدارة وموظفي والمدراء المؤسسین المساھمین العالقة ذات الجھات تمثل

 واألحكام للشروط قاوف العالقة ذات الجھات تلك مع المعامالت جمیع تتم .الجھات ھذه قبل من كبیر بشكل تتأثر أو مشتركة
لجھات ذات العالقة خالل الجوھریة التي تمت مع اواألرصدة المعامالت أھم فیما یلي  .اإلدارة قبل من والمعتمدة االعتیادیة

  الفترة:

العالقة الجھة ذات عة المعاملةطبی   معامالت للفترة المنتھیة في  
 

 الرصید مدینة /(المستحق) كما في
مارس٣١

م٨٢٠١
مارس  ٣١
م٧٢٠١

 مارس ٣١
م٨٢٠١  

دیسمبر  ٣١
م٧٢٠١  

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

التي تسطیر علیھا  الشركات
األطراف ذات عالقة أو تسیطر 

علیھا بشكل مشترك أو تتأثر بشكل 
  كبیر بھا

 ٧٣٬٠٦٩ ٢٨٬٢١٨٢٣٬٦٤٢٤٦٬١٢٤وثائق تأمین مكتتبة(شقیقة)شركة تأجیر
)٧٩٬٠٨١( ---مطالبات مدفوعة  

 ٣٤١ ٨١--وثائق تأمین مكتتبةمجلس اإلدارةرئیس
)٤١٤( ---مطالبات مدفوعة  

 ١٥٠ ---وثائق تأمین مكتتبةالعالمیةرصدشركة
)٣٤١( ---مطالبات مدفوعة  

 ١٬٧٤٢ ١٬٣٨٣١٬٤٢٧١٬٤٨٣وثائق تأمین مكتتبةشركة مجموعة  الفردوس
)١٬٧٤١( ---مطالبات مدفوعة  

 - --٣٬٠٢٥إیجار مدفوعإدساس لمؤسسة جب
 - --١١١عمولة مدفوعة

 - -٩١٧١الخدمات المستلمةركة كوادر بروش

شركة األول كابیتال 

االستثمار في إدارة
المحافظ وصنادیق 

 ٣٤٤٬٥٢٨ ٣٢٦٬٣١٩-- المشتركة االستثمار

رصد كابیتال 

االستثمار في
 صنادیق االستثمار

 ٧٬٤٦٥ ٧٬٥١٦--المشتركة
  

  تعویضات كبار موظفي اإلدارة
  :یلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارفیما یلي تعویضات 

  م٢٠١٨مارس  ٣١ 
 (غیر مراجعة)

  م٢٠١٧ مارس ٣١
 مراجعة)غیر ( 

 لایر سعوديألف 
  ٩٥١  ٢٬٠٧٩  أخرى مزایا رواتب و

  ٧٣  ٥٥  مكافأة نھایة الخدمة
 ١٬٠٢٤ ٢٬١٣٤ 

  ١٨  ٧٥ مجلس اإلدارةأعضاء –بالحوكمة  للمكلفینمكافأة
  ٢٨  - أعضاء لجان -وكمة  بالح للمكلفینمكافأة

 ٤٦ ٧٥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٤ 
 

  الزكاة  - ١٢
 فترة / للسنةلل حملالم )أ

  لصلة.ذات ا ترجع الفروق بین النتائج المالیة والزكاة بشكل رئیسي إلى تعدیالت معینة وفقا للوائح المالیة
  

  السنة الفترة / حركة المخصص خالل 
م٢٠١٧دیسمبر  ٣١ م٢٠١٨مارس  ٣١  

)مراجعة(غیر 

ألف لایر سعودي 

)راجعة(م   

 ألف لایر سعودي 

 ١٤٬٠٥٤ ١٨٬١٨٩للفترة / السنةالرصید االفتتاحي 

 ٦٬٣٠٠ ١٬٥٠٠المحمل للفترة / السنة 

)٢٬١٦٥( -المدفوع خالل الفترة / السنة   

 ١٨٬١٨٩ ١٩٬٦٨٩نھایة الفترة / السنة في الرصید 

  
  الوضع الزكوي  ) ب

 
 ٣١ ھیة فيالمنت لسنواتلم و ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١م حتى ٢٠٠٧مایو  ١٦زكوي عن الفترة من قدمت الشركة اإلقرار ال

من أي  تم االنتھاءیوالذي الیزال قید المراجعة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل ولم  م٢٠١٦ الى م٢٠٠٩دیسمبر 
  ربط زكوي.  

  
ئة العامة الھیم وطالبت ٢٠١٢الى  م٢٠٠٨بر دیسم ٣١ الربوط الزكویة للسنوات من ستلمت الشركةإم، ٢٠١٦خالل 

ت الشركة . إعترضلتلك السنوات لایر سعودي ملیون ١٣٫٧بمبلغ  إضافیھبزكاة وضریبة إستقطاع للزكاة والدخل 
ت الشركة د أصدرباإلضافة الى ذلك فق وتعتقد اإلدارة أن نتیجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. ا الربطعلى ھذ

مبلغ بت إضافیة ملیون لایر سعودي لصالح الھیئة العامة للزكاة والدخل وتم تسجیل إلتزاما ٩٬٥ خطاب ضمان بمبلغ
زكاة سنوات  ملیون لایر سعودي مقابل ٤ومبلغ  الدخلملیون لایر سعودي مقابل ضریبة اإلستقطاع في قائمة  ٤٫٤

  م.٢٠١٦سابقة في 

  
  رأس المال   - ١٣

یمة السھم ملیون سھم عادي  ق ٢٥ إلىملیون لایر سعودى مقسم  ٢٥٠یبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر  
  لایر سعودى. ١٠

  
  إدارة رأس المال -  ١٤

  مساھمین.یمة التحدد األھداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جیدة من أجل دعم أھداف أعمالھا وزیادة ق
بة على المطلووتویات رأس المال المصرح بھا تدیر لشركة متطلبات رأس مالھا من خالل تقییم أوجھ القصور بین مس

ئص ق وخصاأساس منتظم. یتم إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السو
ة المدفوع األرباحتوزیعات تعدیل بمخاطر نشاطات الشركة. للحفاظ على أو تعدیل رأس المال، قد تقوم الشركة 

  أسھم. للمساھمین أو بإصدار
ة رة المالیل الفتویرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خال

  المبلغ عنھا.
  
 ربحیة السھم  -  ١٥

  .فترةة للوالقائم ةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدر للفترةربح بتقسیم صافي  فترةالسھم لل ربحیتم إحتساب 
  

  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٥ 
 

 ملحقة  معلومات -  ١٦
قائمة المركز المالي األولیة أ) 

)مراجعةم (٢٠١٧دیسمبر  ٣١)مراجعةم (غیر٢٠١٨مارس٣١  
عملیات
التأمین

عملیات
المجموعالمساھمین

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

لف لایر أ
 سعودي

   الموجودات 
 ١٤٬٤٠٣ ١١ ٤٤٬٣٥٠١١٤٤٬٣٦١١٤٬٣٩٢النقد وما في حكمھ

 ١٥٬٢٩٢ - ١٥٬٢٩٢١٥٬٢٩٢-١٥٬٢٩٢ودائع بنكیة قصیرة األجل 
،مدینة لمعیدي التأمینأقساط تأمین وذمم 

 ١٢٨٬٢٩٩ - ١٧٦٬٦٩٢١٢٨٬٢٩٩-١٧٦٬٦٩٢صافي
 ٨٬٨٨٩ - ١١٬٢٩٥٨٬٨٨٩-١١٬٢٩٥یر المكتسبة حصة معیدي التأمین من االقساط غ

تحتحصة معیدي التأمین من المطالبات 
 ٩٬٩٥١ - ١٩٬٤١١٩٬٩٥١-١٩٬٤١١التسویة

حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة غیر
 ١٬٤٩٣ - ٢٬٩١١١٬٤٩٣-٢٬٩١١مبلغ عنھا 

 ١٤٬٥١٦ - ١٦٬٠١١١٤٬٥١٦-١٦٬٠١١وثائق تأمین مؤجلة  استحواذتكالیف
 ٦٢٢٬٧٠٩ ٢٣٢٬٥٤٥ ٣٧٠٬٥٥٨٢٣٦٬٥٦٩٦٠٧٬١٢٧٣٩٠٬١٦٤إستثمارات

 ١٢٬٨٧٨ ١٢٬٨٧٨ -١٦٬٠٤٧١٦٬٠٤٧-مبالغ مستحقة من عملیات التأمین 
 ١٤٬٧٠٤ ١٢٣ ٣١٬٥٢٣٢١٨٣١٬٧٤١١٤٬٥٨١مدفوعة مقدما وموجودات أخرىاریفمص

 ٤٬٩٣١ - ٥٬٠٠٤٤٬٩٣١-٥٬٠٠٤ممتلكات ومعدات 
 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ -٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠-ظامیةودیعة ن

 ٢٬١٦٤ ٢٬١٦٤ -٢٬٢٦٠٢٬٢٦٠-  استثمار الودیعة النظامیة عائد
٨٧٥٬٢٢٩ ٢٧٢٬٧٢١ ٦٩٣٬٠٤٧٢٨٠٬١٠٥٩٧٣٬١٥٢٦٠٢٬٥٠٨ 

)١٢٬٨٧٨( -)١٦٬٠٤٧()١٦٬٠٤٧(-متداخلة الملیات العناقصآ: حذف  )١٢٬٨٧٨(  

 ٨٦٢٬٣٥١ ٢٥٩٬٨٤٣ ٦٩٣٬٠٤٧٢٦٤٬٠٥٨٬١٠٥٩٥٧٦٠٢٬٥٠٨مجموع الموجودات

  
  
  
  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٦ 
 

         (تتمة) ملحقة  ـ معلومات١٦
 

(تتمة)  قائمة المركز المالي األولیةأ)    
   

 
)مراجعةم (٧٢٠١ دیسمبر ٣١)مراجعةم (غیر٢٠١٨مارس٣١  

عملیات
التأمین

عملیات
المجموعالمساھمین

عملیات 
مینالتأ  

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   المطلوبات
 ١١٬٥١٢ - ١٢٬٣٢٩١١٬٥١٢-١٢٬٣٢٩مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمین

٥٨٬٨٨٦٤٧٣٦٬٩-٥٨٬٨٨٦مستحقة ومطلوبات اخرىاریفمص  - ٣٦٬٩٤٧ 
 ٩٬٩٠٢ - ٥٬٩٥٥٩٬٩٠٢-٥٬٩٥٥ذمم دائنة لمعیدي التأمین 
 ٣٢٢٬٦٠٩ - ٣٨٥٬٨٧٩٣٢٢٬٦٠٩-٣٨٥٬٨٧٩اقساط تأمین غیر مكتسبة

 ٢٬٢٤٤ - ٢٬٩٢٧٢٬٢٤٤-٢٬٩٢٧غیر مكتسبة إعادة التأمینالتعمو
 ٤٥٬٤٨٩ - ٤٩٬٣٦١٤٥٬٤٨٩-٤٩٬٣٦١مطالبات تحت التسویة

 ١٣٢٬٢٨٧ - ١٣٤٬٢٧٩١٣٢٬٢٨٧-١٣٤٬٢٧٩غیر مبلغ عنھا مطالبات متكبدة
 ٢٬٣٠٤ - ١٤٠٢٬٣٠٤-١٤٠احتیاطي عجز أقساط تأمین 

 ٣٬٩٧٧ - ٣٬٩٧٧٣٬٩٧٧-٣٬٩٧٧إحتیاطیات فنیة أخرى
 ١٢٬٨٧٨ - ١٦٬٠٤٧١٢٬٨٧٨-١٦٬٠٤٧مستحق إلى عملیات المساھمین 
 - - ----مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٩٬٢٦٢ - ٩٬٧٧٣٩٬٢٦٢-٩٬٧٧٣ض نھایة الخدمةتعوی
 ١٣٬٠٩٧ - ١٣٬٤٩٤١٣٬٠٩٧-١٣٬٤٩٤فائض عملیات التأمین 

 ١٨٬١٨٩ ١٨٬١٨٩ -١٩٬٦٨٩١٩٬٦٨٩-الزكاة
 ٢٬١٦٤ ٢٬١٦٤ -٢٬٢٦٠٢٬٢٦٠-عائد استثمار ودیعة نظامیة مستحقة إلى ساما

٦٢٢٬٨٦١ ٢٠٬٣٥٣ ٦٩٣٬٠٤٧٢١٬٩٤٩٧١٤٬٩٩٦٦٠٢٬٥٠٨ 
)١٢٬٨٧٨()١٢٬٨٧٨(-)١٦٬٠٤٧(ناقصا: حذف العملیات المتداخلة  - )١٢٬٨٧٨(  

 ٦٠٩٬٩٨٣ ٢٠٬٣٥٣ ٦٧٧٬٠٠٠٢١٬٩٤٩٦٩٨٬٩٤٩٥٨٩٬٦٣٠مجموع المطلوبات 
   

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

 ١٬٧٣٤ ١٬٧٣٤ -١٬٧٣٤١٬٧٣٤-نظامياحتیاطي
 ٦٣٤ ٦٣٤ -٦٬٤٢٢٦٬٤٢٢-مبقاهأرباح

 ٢٥٢٬٣٦٨ ٢٥٢٬٣٦٨ -٢٥٨٬١٥٦٢٥٨٬١٥٦-إجمالي حقوق المساھمین

 ٨٦٢٬٣٥١ ٢٥٩٬٨٤٣ ٦٩٣٬٠٤٧٢٦٤٬٠٥٨٩٥٧٬١٠٥٦٠٢٬٥٠٨إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

 ١٠٬٢٠٠ - ١٠٬٢٠٠١٠٬٢٠٠-١٠٬٢٠٠االلتزامات واالحتماالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٧ 
 

(تتمة)         ملحقة  معلوماتـ ١٦  
  

   قائمة الدخل األولیة ب)        
 

)راجعةغیر م م (٧٢٠١ مارس ٣١)مراجعةم (غیر٢٠١٨مارس٣١  
عملیات
 التأمین

عملیات
 المساھمین

 
 المجموع

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
يسعود

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   االیرادات
 ٢٢٧٬٨٧٨ - ٢٤٦٬٢٢٩٢٢٧٬٨٧٨-٢٤٦٬٢٢٩اجمالي اقساط التامین المكتتبة 

  ٢٢٧٬٨٧٨ - ٢٤٦٬٢٢٩٢٢٧٬٨٧٨-٢٤٦٬٢٢٩ 
   سندةأقساط إعادة التأمین الم

)٣٦٦()٤٠٥(-)٤٠٥(محلي-  - )٣٦٦(  
)٥٬٩٤٧()٦٬٠٨١(-)٠٨١٦٬(أجنبي-  - )٥٬٩٤٧(  

)٦٬٣١٣()٦٬٤٨٦(-)٦٬٤٨٦(  - )٦٬٣١٣(  
   مصروفات فائض الخسارة

)٣٨()١١٩(-)١١٩(محلي-  - )٣٨(  
)٣٬٧٧٠()٤٬٧٨٧(-)٤٬٧٨٧(أجنبي-  - )٣٬٧٧٠(  

)٣٬٨٠٨()٤٬٩٠٦(-)٤٬٩٠٦(  - )٣٬٨٠٨(  
 ٢١٧٬٧٥٧ - ٢٣٤٬٨٣٧٢١٧٬٧٥٧-٢٣٤٬٨٣٧صافي اقساط التأمین المكتتبة

،التغیرات في اقساط التامین غیر المكتسبة
)٧١٬٣٧٠()٦٠٬٨٦٥(-)٦٠٬٨٦٥(صافي   - )٧١٬٣٧٠(  

 ١٤٦٬٣٨٧ - ١٧٣٬٩٧٢١٤٦٬٣٨٧-١٧٣٬٩٧٢صافي اقساط التأمین المكتسبة
 ٨٥٨ - ١٬١٠٨٨٥٨-١٬١٠٨إعادة التأمین التعمو

 - - -٣٬٣٣٤-٣٬٣٣٤ ایرادات إكتتاب اخرى
 ١٤٧٬٢٤٥ - ١٧٨٬٤١٤١٤٧٬٢٤٥-١٧٨٬٤١٤مجموع االیرادات

   
   تكالیف ومصاریف اإلكتتاب 
 ١٠٣٬٢٨٦ - ١٤٤٬٨٣٩١٠٣٬٢٨٦-١٤٤٬٨٣٩اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معیدي التأمین من المطالبات 
)١٬٦٥١()٣٬٦٩٣(-)٣٬٦٩٣(المدفوعة  - )١٬٦٥١(  

لبات والمنافع األخرى صافي المطا
 ١٠١٬٦٣٥ - ١٤١٬١٤٦١٠١٬٦٣٥-١٤١٬١٤٦المدفوعة

تحت التسویة، التغیرات في المطالبات 
 ٣٬١٨٦ - ٣٬١٨٦)٥٬٥٨٨(-)٥٬٥٨٨(صافي 

متكبدة غیر مبلغالمطالبات الالتغیرات في
صافي ،عنھا

٧٢(٥٧٤-٥٧٤(  - )٧٢(  

والمنافع متكبدة المطالباتالصافي
 ١٠٤٬٧٤٩ - ١٣٦٬١٣٢١٠٤٬٧٤٩-١٣٦٬١٣٢لمتكبدة األخرى ا

 - - -)٢٬١٦٤(-)٢٬١٦٤(إحتیاطي عجز أقساط تأمین 

 ٥٬٩٠٢ - ٨٬٤٥٦٥٬٩٠٢-٨٬٤٥٦مؤجلةوثائق تأمین  استحواذتكالیف 

 ٧٬٦٢٦ - ٧٬٠١٠٧٬٦٢٦-٧٬٠١٠مصاریف اكتتاب أخرى 

 ١١٨٬٢٧٧ - ١٤٩٬٤٣٤١١٨٬٢٧٧-١٤٩٬٤٣٤االكتتابمجموع تكالیف ومصروفات 

 ٢٨٬٩٦٨ - ٢٨٬٩٨٠٢٨٬٩٦٨-٢٨٬٩٨٠صافي دخل االكتتاب
   

  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٨ 
 

(تتمة)         ملحقة  ـ معلومات١٦  
  

   )(تتمة قائمة الدخل األولیةب)        
    

 
)مراجعةغیر م (٧٢٠١ مارس ٣١)مراجعةم (غیر٢٠١٨مارس٣١  
عملیات
التأمین

عملیات
المجموعالمساھمین

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

إیرادات تشغیلیة أخرى    (مصاریف) /
مخصص الدیون المشكوك في 

)٦٤١()٢٬٥٨١(-)٢٬٥٨١(تحصیلھا  - )٦٤١(  
)١٥٬٦٠٣()٢٣٬٦٢٦()٤٠٣()٢٣٬٢٢٣(عمومیة وإداریة مصاریف  )٤٦٣(  )١٥٬٩٤٩(  

 ٢٬٣٠٢ ٩٥ ٧٩٤٢٬٣٣٢٣٬١٢٦٢٬٢٠٧ودائع بنكیةمن إیرادات عمولة
 ٦٤٩ ٦٤٩ -١٬٧٨٦١٬٧٨٦-محققة من إٍستثمارات غیرأرباح
 ٣٧٩ - ٣٧٩---أخرى

إجمالي (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة
)١٣٬٦٥٨()٢١٬٢٩٥(٥٣٬٧١)٢٥٬٠١٠(أخرى  ١٣٬٢٦٠( ٣٩٨(  

 ١٥٬٧٠٨ ٣٩٨ ٣٬٩٧٠٣٬٧١٥٧٬٦٨٥١٥٬٣١٠صافي الفائض من عملیات التأمین 
)١٣٬٧٧٩()٧٬٢٨٨()٣٬٧١٥()٣٬٥٧٣(الفائض المحول إلى المساھمین  )٣٩٨(  )١٤٬١٧٧(  

بعد من عملیات التأمین نتیجة الصافي
تحویل الفائض إلى المساھمین

١٬٥٣١ - ٣٩٧١٬٥٣١-٣٩٧ 

     

     

ربحیة السھم (باللایر السعودي للسھم 
  الواحد)

   

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

 
- 

 
٢٥٬٠٠٠ 

 
٢٥٬٠٠٠ 

 ٠٬٥٧ ٠٬٥٧ -٠٬٢٩٠٬٢٩-ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٢٩ 
 

(تتمة)         ملحقة  ـ معلومات١٦  
  

     ةاألولیالشامل قائمة الدخل )ج        
  (تتمة)   

 
)مراجعةم (غیر ٢٠١٨مارس  ٣١ )مراجعةغیر م (٧٢٠١ مارس ٣١   
عملیات
 التأمین

عملیات
 المجموع المساھمین

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
سعودي

ألف لایر
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ف لایر أل
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 

١٬٥٣١    ٧٬٦٨٥   ٧٬٢٨٨    ٣٩٧ دخل الفترة صافي        ١٤٬١٧٧     ١٥٬٧٠٨  
   

   الدخل الشامل األخر 
یمكن تصنیفھا قد تكون أو البنود التي 

   قائمة الدخل األولیة:الحقاً إلى

 - - ----متاحة للبیعتاستثمارا

 - - ---- صافي التغیر في القیمة العادلة-
صافي المبلغ المحول إلى قائمة-

 - - ---- الدخل

 ١٥٬٧٠٨ ١٤٬١٧٧ ٣٩٧٧٬٢٨٨٧٬٦٨٥١٬٥٣١إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٣٠ 
 

(تتمة)         ملحقة  ـ معلومات١٦  
  

   ولیةاأللنقدیة التدفقات اقائمةد)        
       

)مراجعةم (غیر ٢٠١٨مارس  ٣١ )مراجعةم (٧٢٠١ مارس ٣١   
عملیات
التأمین

عملیات
المجموعالمساھمین

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ١٥٬٧٠٨ ١٤٬١٧٧ ٣٩٧٧٬٢٨٨٧٬٦٨٥١٬٥٣١صافي دخل الفترة 

   
   نقدیة:تعدیالت للبنود الغیر 

 ٣٧٥ - ٤٥٤٣٧٥-٤٥٤ممتلكات ومعداتاستھالك
 - - -١٣-١٣إطفاء الموجودات غیر الملموسة 

)١٬٧٨٩()٤٬٤٣٠()٤٬٠٢٤()٤٠٦(تحصیلھا مشكوك فيدیونمخصص  )٦٤٩(  )٢٬٤٣٨(  
 ٤٢٩ - ٥١١٤٢٩-٥١١أرباح غیر محققة من االستثمارات 

 ١٤٬٧١٥ ١٣٬٥٢٨ ٩٦٩٣٬٢٦٤٤٬٢٣٣١٬١٨٧الخدمة نھایة مخصص مكافأة ترك

:التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
   

)١٧٬٤٠١()٤٨٬٣٩٣(-)٤٨٬٣٩٣(لتأمینمدینة لمعیدي اذمماقساط تامین و  - )١٧٬٤٠١(  
)٣٬١٧٥()٢٬٤٠٦(-)٢٬٤٠٦(حصة معیدي التأمین من االقساط غیر المكتسبة  - )٣٬١٧٥(  

 ٧٤٢ - ٧٤٢)٩٬٤٦٠(-)٩٬٤٦٠(تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات 
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة غیر مبلغ

)١٬٤١٨(-)١٨١٬٤(عنھا 
 

١١٢ -  
١١٢ 

)٤٬٣٤٦()١٬٤٩٥(-)١٬٤٩٥(وثائق تأمین مؤجلة استحواذتكالیف  - )٤٬٣٤٦(  
)٥٨٥()١٧٬٠٣٨()٩٧()١٦٬٩٤١(مدفوعة مقدما وموجودات اخرىاریفمص  )٩٥(  )٦٨٠(  

 ١٬١٦٠ - ٨١٧١٬١٦٠-٨١٧وذمم دائنة مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمین
 ٣٬٦٨١ - ٢١٬٩٣٩٣٬٦٨١-٢١٬٩٣٩حقة ومطلوبات اخرىمستاریفمص

 ١٬٤٤٤ - ١٬٤٤٤)٣٬٩٤٧(-)٣٬٩٤٧( ذمم دائنة لمعیدي التأمین 
 ٧٤٬٥٤٥ - ٦٣٬٢٧١٧٤٬٥٤٥-٦٣٬٢٧١اقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ٨٧١ - ٦٨٣٨٧١-٦٨٣غیر مكتسبة إعادة التأمین تعموال
٣٬٨٧٢٬٤٤٣٢-٣٬٨٧٢مطالبات تحت التسویة   - ٢٬٤٤٣ 

)١٨٣(١٬٩٩٢-١٬٩٩٢مطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا   - )١٨٣(  
 - - -)٢٬١٦٤(-)٢٬١٦٤(احتیاطي أقساط تأمین إضافیة 

 ٧٣٬٩٢٨ ١٣٬٤٣٣ ٧٬٣١٩٣٬١٦٧١٠٬٤٨٦٦٠٬٤٩٥من األنشطة التشغیلیة لناتجصافي النقد ا
   االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

)٤٤٬٩٩٢(---شراء االستثمارات   )٣٠٬٠٠٠(  )٧٤٬٩٩٢(  
 ١٤٬٩٩٢ ١٤٬٩٩٢ -٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠ستثمارات إمن بیعلالمتحص
)٩٨٥()٥٢٨(-)٥٢٨(الممتلكات والمعدات شراء   - )٩٨٥(  

من /(المستخدم في) األنشطة الناتجصافي النقد
االستثماریة 

٤٥٬٩٧٧(١٩٬٤٧٢-١٩٬٤٧٢(  )٨١٥٬٠٠(  )٦٠٬٩٨٥(  

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
)١٬٥٧٥(-)٣٬١٦٧(٣٬١٦٧المستحق إلى عملیات المساھمین   ١٬٥٧٥ - 

من / (المستخدم في) من الناتجصافي النقد
األنشطة التمویلیة 

١٬٥٧٥(-)٣٬١٦٧(٣٬١٦٧(  ١٬٥٧٥ - 

 ١٢٬٩٤٣ - ٢٩٬٩٥٨١٢٬٩٤٣-٢٩٬٩٥٨صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
 ٥٨٬٠٣٠ ١١ ١٤٬٣٩٢١١١٤٬٤٠٣٥٨٬٠١٩النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 ٧٠٬٩٧٣ ١١ ٤٤٬٣٥٠١١٤٤٬٣٦١٧٠٬٩٦٢النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

  
  
  
  
  



  التعاونيسالمة للتأمین شركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)   
   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة    
  م ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

٣١ 
 

ـ دمج عملیات التأمین وعملیات المساھمین١٧  
  

 م تلخصیھاتییرات یعھا للتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ھذه التغتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجم
   كما ھو موضح أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما):

  

  ولیة ركز المالي األفي القوائم المالیة األولیة الموجزة، في السابق قائمة الم ٢كما تم اإلفصاح في إیضاح رقم
لیات ین وعمبشكل منفصل لكل من عملیات التأم ھاالموجزة، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدیة تم عرض

ً لعرضالتي والمساھمین  تدفقات قائمة القائمة المركز المالي األولیة الموجزة، قائمة الدخل و تم دمجھا معا
  النقدیة. 

  ي قائمة فبشكل منفصل المساھمین التي سبق عرضھا وعملیات أن المبلغ المستحق إلى / من عملیات التأمین
  (أ)). ١٦(مرجع اإلیضاح  یتم إستبعادھامركز المالي، واألن 

  ا بشكل التأمین وعرضھعملیات بین عملیات المساھمین و ٩٠/١٠حصة فائض عملیات التأمین مقسومة بنسبة
  (ب)). ١٦في قائمة الدخل األولیة (مرجع اإلیضاح  فكمصرویتم عرضھا منفصل 

  
أرقام المقارنة   -١٨  

 
  .ةالحالی عرض الفترةأرقام الفترة السابقة لتتوافق مع بعض تم إعادة تبویب 

  

القوائم المالیة األولیة الموجزة اعتماد   -١٩  
 

  .م٢٠١٨ مایو ١٠ الموافقھـ ١٤٣٩ شعبان ٢٤ تم اعتماد القوائم المالیة األولیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
  
  

 


