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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 0

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ) "الشركة" (، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 
  ان عنوان  2117أغسطس  21هـ الموافق 1428شعبان  7بتاريخ  1111237214بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربية السعودية  تتمثل أهداف الشركة 11594، الرياض  58173المكتب المسجل للشركة هو ص  ب 
في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية  يشمل نشاطها الرئيسي جميع 

  2117سبتمبر  3الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في فئات التأمين العام  تم إدراج 

/م 61تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم 
 بتاريخ 233(، وقرار مجلس الوزراء رقم  2116أكتوبر  11هـ ) الموافق 1427رمضان  18بتاريخ 

 (  2116أكتوبر  9هـ ) الموافق 1427رمضان  16

، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً باإلعالن عن 2117مايو  28وبعد إتمام عملية االكتتاب العام بتاريخ 
 ( 2117أغسطس  5هـ )الموافق 1428رجب  21تأسيس الشركة في 

ي السعودي الموافقة الرسمية (، أصدرت مؤسسة النقد العرب2117سبتمبر  11هـ )الموافق 1428شعبان  29في 
  المتعلقةللشركة لمزاولة أعمال التأمين والسماح لها ببدء عملياتها عند استكمال الموافقة على المنتجات واإلجراءات 

 

 تأمينوتحويل محفظة ال الموجوداتاتفاقية شراء  - 4

التأمين العربية السعودية  شركةمع  ("االتفاقية"الشركة اتفاقية شراء الموجودات ) أبرمت، 2119بتاريخ 
  لعمليات الشركة بالسعوديةالعائدة التأمين وصافي الموجودات  محفظةشراء ل المحدودة ش م ب )مقفلة( )مساهم(

عن مؤسسة  لبرنامج التقييم الصادر تها وفقاً وتقدر قيم كانت ستحددبهذه االتفاقية الموجودات والمطلوبات المتعلقة  إن
 تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية المطلوبة يعندما  سينفذ كان محفظةالنقل  إني  النقد العربي السعود

تستمر في التأمين العربية السعودية المحدودة ش م ب )مقفلة( أنها لن شركة ، أبلغت 2114 يونيو 23بتاريخ 
قرر مجلس إدارة وبالتالي،   لشركةالسعودية لبعمليات الموجودات المتعلقة التأمين وصافي محفظة نقل  عملية

الحصول على الموافقات الالزمة من مساهمي وإلغاء االتفاقية ب 2114 يونيو 23الشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 
ت القانونية الالزمة بجميع اإلجراءا التنظيمية األخرى للمضي قدماً  الهيئاتالشركة ومؤسسة النقد العربي السعودي و

 االتفاقية المذكورة فيما يتعلق بإلغاء 

 
 أسس اإلعداد  - 3

 الدولـيوفقاً لمعيار المحـاسبة  2114 سبتمبر 31المنتهية في أشهر  للتسعةاألولـية الموجزة ية ـالـأعدت القوائم الم
ر معاييل وفقاً عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة  لم يتمبناًء عليه،  "التقارير المالية األولية"  – 34رقم 

المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، أي ليس وفقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن 
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

الموجزة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،  األوليةتشتمل القوائم المالية ال 
  2113ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  القوائمويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع 

الك التسويات االعتيادية الموجزة تظهر كافة التسويـات )بما في ذ األوليةتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية 
ولية المعروضة  إن النتائج األولية قد ال تعتبر تظهر بعدل نتائج العمليات للفترات األ لكي ( الضروريةالمكررة

 مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية للشركة 
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 تعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير المحاسبية الجديدة وال - 2

عدداد القدوائم تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة في إ
، باستثناء اعتمداد المعدايير الجديددة والتعدديالت علدى 2113ديسمبر عام  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

  2114يناير  1المعايير الحالية السارية المفعول عن الفترة التي تبدأ في أو بعد 

 فيما يلي ملخصاً بطبيعة وأثر كل معيار جديد/تعديل:

"األدوات المالية: العررض"  علرى مقاصرة الموجرودات والمطلوبرات  34على معيار المحاسبة الدولي رقم  تالتعديال
 المالية

 مقاصدة المنشدأة مدن يتطلدب والدذي ، 32 رقدم الددولي المحاسدبة معيدار فدي الحاليدة المقاصة نموذج التعديالت تغير ال

 قدانوني حدق حاليدا المنشأة لدى يكون عندما المالي المركز ةقائم في المالية المعروضة والمطلوبات المالية الموجودات
 المطلوبدات وتسوية الموجودات تحقق أو الصافي أساس على والمطلوبات الموجودات لتسوية إما والنية للمقاصة ملزم
 علددى يتوقددف ال أندده يعنددي وهددذا - اليددوم متاحدداً  يكددون أن يجددب المقاصددة حددق أن التعددديالت توضددح   الوقددت نفددس فددي

 األعمدال سياق في األخرى األطراف لجميع القانونية الناحية من للتنفيذ قابلة تكون أن يجب كما  المستقبل في األحداث
خالل  من) اإلجمالي تسوية آلية أن أيضا التعديالت توضح  اإلفالس أو واإلعسار التخلف، حال في وكذلك االعتيادية،

تعدالج الدذمم المديندة  (ب) و السديولة ومخداطر االئتمدان إلغداء( أ) سدواء حدد علدى التي الخصائص مع( المقاصة بيوت
 فدي 32 رقدم الددولي المحاسبة معيار تلبي فإنها وبالتالي ؛ تعادل فعلياً صافي التسوية واحدة، تسوية عملية في والدائنة
 . الحاالت هذه

 "الموجودات قيمة انخفاض"  .3 رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت

 على النحو التالي:  36 رقم الدولي المحاسبة ل مجلس المعايير المحاسبة الدولية معيارعد

بإزالددة متطلددب الكشددف عددن المبلددال القابددل لالسددترداد عندددما تكددون الوحدددة المدددرة للنقددد تحتددوي علددى شددهرة أو  )أ( 
 القيمة؛  موجودات غير ملموسة إلى أجل غير مسمى ولكن لم يحدث لها انخفاض في

يطلب اإلفصاح عن المبلدال القابدل لالسدترداد ل صدل أو الوحددة المددرة للنقدد عنددما يدتم إثبدات خسدارة انخفداض    )ب(
 القيمة أو عكسها؛ و 

بطلب إفصاح مفصل لكيفية قياس القيمة العادلة ناقصداً تكداليف االسدتبعاد عندد إثبدات خسدارة انخفداض القيمدة أو  )ج( 
 عكسها 

 –( 2111) –( 9ه، قددررت الشددركة عدددم التطبيددق المبكددر لمعيددار التقددارير الماليددة رقددم )باإلضددافة إلددى مددا ورد أعددال
  2118يناير  1األدوات المالية والذي لن يصبح ساري التطبيق حتى 

 
 وشبه النقدية النقدية - 4

 
 النقدية من اآلتي:  ، تتكون النقدية وشبه ساهمينمقدية األولية لعمليات التأمين وللالتدفقات النألغراض إعداد قائمة 

 2113 ديسمبر 31  4002 سبتمبر 30  
 ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين  
 سعودي ريـال سعودي ريـال  سعودي ريـال سعودي ريـال  

 191219151 5597129171  043304230 0240024024  نقد لدى البنوك

 - 329311  - 204300  نقد في الصندوق

 1993929197 4191119111  - -  قصيرة األجل ودائع

  0240244320 043304230  959744،471 2195139348 
 

ة ك لدددى أطددراف أخددرى ذات تصددنيف إئتمدداني جيددد  تددودع الودائددع قصدديرة األجددل والظدداهرويددتم إيددداع النقددد لدددى البندد

 رة للشركة شابالسعودي، لفترات تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية الم ريـالبال

علدددى سدددبيل   سدددعودي(لاير 19485،227: 2113ديسدددمبر  31سدددعودي ) لاير 99348تحدددتفظ الشدددركة بمبلدددال قددددره 

فدي هدذه القدوائم المبلدال لدم يدتم إثبدات ذلدك ليده، وعاألمانة، بشأن المطالبات الواجدب سددادها إلدى شدركة تدأمين أخدرى  

 المالية األولية الموجزة 
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 الودائع ألجل - .

تتضمن الودائع ألجل ودائع لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني جيد وتستحق خالل فترة تزيد عدن ثالثدةأ أشدهر مدن 
 تاريخ اإلقتناء 

 

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة - 3

 المدينة المتعلقة بعمليات التامين بعد خصم المبالال المستحقة التالية:تم إظهار الذمم 

 4002 سبتمبر 30   
  )غير مراجعة(

 2113ديسمبر  31
 )مراجعة(

 سعودي ريـال  سعودي ريـال   

 11499119531  00040234030   مدينةأقساط 

 795119892  24440..04   معيدي التأمين وأخرى

 12294119422  00043044040   ألقساط وأرصدة معيدي التأمين المدينةإجمالي ا

 (1499199376)  (02402.4000)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

   03240..4040  11794829146 
 

 كاآلتي:  هي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إن

 4002 سبتمبر 30   
  )غير مراجعة(

 2113ديسمبر  31
 )مراجعة(

 ريـال سعودي  ريـال سعودي   

 1794629377   .024000433   الرصيد االفتتاحي

 (295439111)  (334404)   مخصص مكون خالل الفترة / السنة  عكس

 1499199376  02402.4000   الرصيد الختامي
 

 االستثمارات - 0

 :استثمار متاح للبيع  0-0

ريـال سعودي فيما يتعلق في حصة الشدركة فدي رأس مدال شدركة  199239181متاح للبيع ما قيمته يمثل االستثمار ال

تقيديم العالقدة بدين المددخالت ٪ من رأس مال شركة نجم  فيما يتعلدق ب3985نجم لخدمات التأمين )"نجم"( والتي تمثل 

فدي    كمدايرادات على المدى الطويل للشركةمعدالت نمو اإلتأخذ اإلدارة بعين االعتبار غير المالحظة للقيمة العادلة، 

 ايضدداح) العادلددة ةقيمددلل معقولددة بالنسددبة متدداح للبيددعالسددتثمار لال، تعتقددد اإلدارة أن القيمددة الدفتريددة 2114 سددبتمبر 31

13 ) 

 :خسائر ح أو الرباخالل األاستثمار بالقيمة العادلة من   0-4

شددركة  مدددارة مددن قبددلفددي محفظدده مليددون لاير سددعودي  45الفتددرة قامددت الشددركة باسددتثمار مبلددال  خددالل هددذه الفتددره

 على أساس شروط متفق عليها  الماليةالسعودي الهولندي 

 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال - 0

المساهمين بالشركة  يعتبر وشركات بالشركةوكبار موظفي اإلدارة هات ذات العالقة كبار المساهمين تمثل الج
وشروط هذه المعامالت  السياسات  تعتمد من قبلهم مارس عليها تأثيراً هاماً تالمالكين الرئيسيين فيها، ومنشآت أخرى 

 من إدارة الشركة 
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 )تتمة( وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال - 0

 أ (  المعامالت مع الجهات ذات العالقة

 :ةالفترمالت مع الجهات ذات العالقة خالل فيما يلي تفاصيل المعا

 

 طبيعة المعاملة 

 أشهر التسعةلفترة  
 المنتهية في 
 4002 سبتمبر 30
 غير مراجعة ( )

أشهر  التسعةلفترة  
 المنتهية في

 2113 سبتمبر 31
 ) غير مراجعة (

 سعودي ريـال  سعودي ريـال الجهة ذات العالقة

ة التأمين العربية السعوديشركة 

 المحدودة ش م ب )مقفلة()مساهم(

 

شركة عن مقبوضة بالنيابة مبالال  -

التأمين العربية السعودية ش م ب 

 )مقفلة(، صافي

 

44.304404  1391549746 

شركة أيس لوكالء التأمين المحدودة 

  (ميلةز)وكيل( )جهة 

أقساط تأمين مقبوضة من خالل  -

 الوكيل

 

0344304323  2191319661 

 1359884  0004330  دفوعة من خالل الوكيلمطالبات م -  

 298719158  0400.4443  مصاريف عموالت -  

 شركة آيس المحدودة

 أقساط تأمين ومطالبات، صافي  -  (ميلةز)جهة 

 

(044004404)  7849148 

أيس لوسطاء التامين ومعيدي 

  (ميلةزالتأمين )وسيط( )جهة 

أقساط تأمين مقبوضة من خالل  -

 ، صافيالوسيط

 

02344344.20  13197349515 

 1491569284  04440343.0  مصاريف عموالت  -  

 6796419417  04.044303.  أقساط مسندة من خالل الوسيط -  

 399689138  240044000  عموالت مقبوضة -  

 ب(  أرصدة الجهات ذات العالقة

 األولية: تاريخ قائمة المركز الماليلية بنتج عن المعامالت أعاله مع الجهات ذات العالقة األرصدة التا
 

 4002 سبتمبر 30   
 ) غير مراجعة (

 2113ديسمبر  31 
 )مراجعة (

 سعودي ريـال  سعودي ريـال   

      مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:

 آيس لوسطاء التامين ومعيدي التأمين المحدودة )وسيط(  

 عمليات التأمين- (ميلةز)جهة   

 

20423044.2  4193589517 

   شركة أيس لوكالء التأمين المحدودة )وكيل(

 عمليات التأمين- (ميلةز)جهة   

 

0044304003  791589911 

 التأمين العربية السعوديةشركة 

 عمليات التأمين- المحدودة ش م ب )مقفلة( )مساهم(  

 

043444400  493859795 

 -  04.44.3  أمينعمليات الت- (ميلةزالمحدودة )جهة أيس شركة 

   4440034020  5198139212 

وغيددر خاضددعة  بضددمانات غيددر مضددمونةاألوليددة المددوجزة تدداريخ إعددداد القددوائم الماليددة بإن األرصدددة القائمددة 

 تداريخ إعدداد القدوائم الماليدةبلم يتم تكوين مخصص لإلنخفداض فدي القيمدة   نقداً  هايتم تسديدو  للعمولة الخاصة

من خالل دراسدة المركدز المدالي للجهدة الموجزه األولية تاريخ إعداد القوائم المالية بالتقييم  تم  الموجزة األولية

 ذات العالقة والسوق الذي تعمل به 
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  4002 سبتمبر 30
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 )تتمة( وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال - 0

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة   ج ( 

وكبار موظفي  (المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين)دارة يشمل كبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجلس اإل

 :للفترةاإلدارة العليا  فيما يلي ملخص تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

 أشهر التسعةلفترة    
 المنتهية في

                     4002 سبتمبر 30 
  )غير مراجعة (

أشهر  التسعةلفترة 
  المنتهية في

                     2113 سبتمبر 31
 مراجعة (غير )

 سعودي ريـال  سعودي ريـال   

 693869957  .24003440   مزايا قصيرة األجل

 5839731  4434000   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 3749279  -   مكافآت

   2420.4304  793449966 

 

 المعلومات القطاعية -00
 

لنشاطات الشركة بالنسبة  ات التشغيليةقطاعال، اعتمدت اإلدارة ية بالشركةالداخلرير امع طريقة إعداد التق تمشياً 

ص ديون صخ، مواإلدارية ال تشمل نتائج القطاعات المصاريف العمومية دناه:ها ومطلوباتها كما هو مبين أوموجودات

  واإليرادات األخرى ، وأتعاب الفحص واإلشرافمشكوك في تحصيلها

مقددماً والموجدودات األخدرى  اتالمددفوعو واالستثمار المتداح للبيدع الممتلكات والمعداتال تشمل موجودات القطاعات 

واالسدتثمار المتداح للبيدع واالسدتثمار التدأمين المديندة معيدي والمبالال المستحقة من جهات ذات عالقة وأقساط وأرصدة 

 ه النقدية الخاصة بعمليات التدأمين، وبالتدالي،والودائع ألجل، والنقدية وشبو الخسائر أبالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة 

مطلوبدات القطاعدات المبدالال المسدتحقة إلدى عمليدات المسداهمين، والمبدالال المسدتحقة إلدى جهدات ذات عالقدة، ال تشمل 

مسددتحقة والمطلوبددات األخددرى الخاصددة ومكافددأة نهايددة الخدمددة للمددوظفين، وأرصدددة إعددادة التددأمين الدائنددة، والمبددالال ال

 بعمليات التأمين  وبالتالي، تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة 

 الرئيسية وموجوداتها التشغيلية موجودة في المملكة العربية السعودية  الشركةإن جميع أعمال 

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 

 4002سبتمبر  30
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات -00
 4002 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في للثالث 
 ) غير مراجعة ( 

 ت السعوديةريـاالبآالف ال 

 القطاعات التشغيلية 
التأمين 
 المركبات الصحي

الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 العامة

حوادث 
 المجموع أخرى عامة

          اإليــرادات 
 4424403 3..24 004330 34030 44043 0.4.04 44000 304040 0044334 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (304040) (04043) (.00420) (44003) (44330) (044.40) (34004) (.3) (400) أقساط إعادة تأمين مسندة 
 (004.20) (40) - (30) (.04) (420) (330) (04.23) (034030) / إيقاف الخسارة أقساط تأمين فائض الخسارة

          
 0.44003 44304 034 04.04 343 032 3.3 304000 0..034 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (4.4240) (004) (334) (0) 2.0 (004) 302 (404203) (.40400) ، صافيالحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

          
 0004.03 44440 443 04.00 300 30. 04040 204.03 404.42 صافي األقساط المكتسبة

 004033 33 04440 330 34030 04.03 ..343 32 - دخل عموالت

 00040.2 44403 44004 44044 .24.4 .4442 24003 204340 404.42 مجموع اإليرادات الموزعة 

 3..         إيرادات غير موزعة
 0404430         مجموع اإليرادات 

          التكاليف والمصاريف 
 00044.3 04033 034 3.0 34400 44400 404403 404.30 4.4000 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (304302) (030) (002) (00) (34042) (44344) (004304) (40) (40) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

          
 304033 423 30 340 42 440 300 404.00 4.4030 صافي المطالبات المدفوعة  

 (24400) 40. 200 (330) 04043 (434) 20. 24330 (.00443) ، صافييةالحركة في المطالبات تحت التسو

          
 344434 000 440 (00) 04003 (03) 04233 444023 224402 صافي المطالبات المتكبدة 

 044330 40. 320 342 440.0 004 44430 24000 34303 تكاليف أكتتاب وثائق التأمين  

          
 004.24 04430 030 334 340.0 004 .3430 304033 204303 المصاريف الموزعة مجموع التكاليف و

 004.03         مصاريف غير موزعة

 0004440         مجموع التكاليف والمصاريف

 004433         عمليات التأمين فائضصافي 

  



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 

 4002سبتمبر  30
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات -00
 2113 سبتمبر 31للثالثة أشهر المنتهية في  
 مراجعة(غير ) 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 القطاعات التشغيلية 
التأمين 
 المركبات الصحي

الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 العامة

حوادث 
 المجموع أخرى عامة

          اإليــرادات 
 1339393 39193 119947 29427 99542 59839 49529 219632 769284 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (319861) (29269) (119171) (19417) (89743) (59275) (39797) (67) (221) أقساط إعادة تأمين مسندة 
 (39913) (11) - (23) (289) (127) (261) (451) (29751) أقساط تأمين فائض الخسارة

 979621 913 876 987 511 437 471 219114 739312 صافي أقساط التأمين المكتتبة          
 (29394) 341 (282) 736 (212) 43 19221 99174 (139415) الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

          
 959226 19254 594 19723 298 481 19692 299288 599897 صافي األقساط المكتسبة

 119789 19112 19531 395 29418 19814 49383 49 217 دخل عموالت

 1179115 29266 29125 29118 29716 29284 69175 299337 619114 مجموع اإليرادات الموزعة 

 511         إيرادات غير موزعة

 1179515         مجموع اإليرادات 

          التكاليف والمصاريف 

 649757 587 495 6 59261 613 411 189759 389645 إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (119867) (415) (324) - (59157) (546) (352) (1) (59172) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

          
 529891 172 171 6 214 57 49 189758 339473 صافي المطالبات المدفوعة  

 319141 (164) 17 (11) (23) (266) 49511 19253 249822 الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

          
 839131 8 188 (4) 181 (219) 49561 219111 589295 صافي المطالبات المتكبدة 

 149141 454 355 441 19271 737 29923 39984 39877 تكاليف أكتتاب وثائق التأمين  

          
 979171 462 543 436 19451 528 79483 239995 629172 مجموع التكاليف والمصاريف الموزعة 

 219327         مصاريف غير موزعة

 1179397         مجموع التكاليف والمصاريف 

 (99882)         صافي عجز عمليات التأمين

  



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات -00
 
 4002 سبتمبر 30أشهر المنتهية في للتسعة 
 ) غير مراجعة ( 

 ت السعوديةريـاالبآالف ال 

 عات التشغيليةالقطا
التأمين 
 المركبات الصحي

الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 العامة

حوادث 
 المجموع أخرى عامة

          
          اإليــرادات 

 2.4.32. 034220 444304 004.22 404300 304000 0044404 0404040 4344303 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (0004.44) (0..44) (404030) (44240) (434330) (404434) (0004400) (223) (.0403) ين مسندة أقساط إعادة تأم

 (404443) (30) -     (020) (402) (340) (04003) (34434) (4044.3) أقساط تأمين فائض الخسارة

          
 2434300 34.02 .0404 4002. 040.0 44043 34004 0444000 4204032 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (0004440) (04003) (333) (04400) 332 (.20) (.04) (444002) (434320) ، صافيالحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

          
 3034420 4.00. 04430 .2430 04224 04.40 443.0 0044003 00.4444 صافي األقساط المكتسبة

 344040 033 24300 04400 04040 4304. 004024 003 44 التدخل عمو

 3204.00 0..34 44000 .430. 04400 34033 034402 0044030 00.4440 مجموع اإليرادات الموزعة 
          

 44400         إيرادات غير موزعة

 3424000         مجموع اإليرادات 
          

          التكاليف والمصاريف 

 40.4002 344.2 04420 002 044042 .4440 2.4002 .2442. 0.04333 دفوعة إجمالي المطالبات الم

 (04300.) (44400) (324) (33) (.04444) (24330) (224400) (04334) (04.34) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 4434.04 002 403 033 400 443 .0400 44232. 0.04004 صافي المطالبات المدفوعة

 034032 002 03. 432 440.4 400 0..44 44443 0.0 ، صافيحركة في المطالبات تحت التسويةال

          
 4204400 040.0 04400 04200 442.3 04040 24423 04000. 0.04030 صافي المطالبات المتكبدة 

 234333 04330 000 04.32 240.4 44333 342.0 034044 004440 تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

          
 .402400 34.30 44000 34024 4.40. 34034 .04400 004043 0344204 مجموع التكاليف والمصاريف الموزعة 

 204300         مصاريف غير موزعة

 .3324.0         مجموع التكاليف والمصاريف 

 404403         عمليات التأمين فائضصافي 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 

 4002سبتمبر  30
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 مة () تتالقطاعية  المعلومات -00
 
 2113 سبتمبر 31أشهر المنتهية في للتسعة 
 مراجعة(غير ) 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية
الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 العامة

حوادث 
 المجموع أخرى عامة

          
          اإليــرادات 

 5179183 129456 329131 119471 289222 219135 1179113 939255 2129511 المكتتبة إجمالي أقساط التأمين 

 (1959195) (79942) (319119) (59781) (269636) (189816) (1119467) (524) (39821) أقساط إعادة تأمين مسندة 

 (139115) (71) - (114) (575) (617) (19552) (29117) (89191) أقساط تأمين فائض الخسارة

          
 3189973 49444 29121 49586 19111 19612 49194 919724 2119491 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (489912) (118) (459) 318 (51) 189 (187) (89143) (419451) الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

          
 2619161 49326 19562 49894 961 19791 39917 829581 1619141 صافي األقساط المكتسبة

 459288 39261 49669 19172 89495 79431 139169 148 79143 دخل عموالت

 3159349 79587 69231 59966 99455 99222 169976 829729 1679183 مجموع اإليرادات الموزعة 

 19988         إيرادات غير موزعة

 3179337         مجموع اإليرادات 

          التكاليف والمصاريف 

 2669547 29117 19191 12 79494 59144 489133 639774 1389792 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (799411) (19614) (781) 28 (69956) (49531) (419931) 298 (239915) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 1879146 493 311 41 538 613 69212 649172 1149877 صافي المطالبات المدفوعة

 419426 (148) 641 (39) 66 228 268 393 399117 الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

          
 2279572 345 952 1 614 841 69471 649465 1539894 صافي المطالبات المتكبدة 

 429251 19616 922 19258 39693 29821 89598 119381 119972 تكاليف أكتتاب وثائق التأمين

          
 2699822 19951 19874 19259 49297 39662 159168 759845 1659866 مجموع التكاليف والمصاريف الموزعة 

 549911         مصاريف غير موزعة

 3249723         مجموع التكاليف والمصاريف 

 (179386)         صافي عجز عمليات التأمين

  



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات -00

 
 4002 سبتمبر 30في  كما 
 ) غير مراجعة ( 

 ت السعوديةريـاالبآالف ال 

 المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية
الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 المجموع أخرى حوادث عامة العامة

          
          الموجودات

 3204003 44040 0404400 300 404200 404044 004240 04040 00 صة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسويةح
 0240.2 04304 004034 .3400 424020 .04403 3042.3 403 -   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 444300 240 240 300 34202 04330 44303 04.00 34000 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 2404023 34023 0204040 24400 034030 334000 0444.03 004320 34000 الموجودات القطاعية
          

 4034034         موجودات غير موزعة

 0424004         مجموع الموجودات

          
          المطلوبات 

 20.4343 34030 0304040 04220 34032. 44024. 0004030 304022 044200 إجمالي المطالبات تحت التسوية
 3234.03 34443 ..0440 .3403 444404 024003 334040 .004.2 0404034 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

 004000 000 44304 20. .440. 34323 24.30 3. -    ةغير  مكتسب دخل عموالت

 0444200 34403 02.4300 044.2 044034 304304 03042.0 0304.43 4234404 المطلوبات القطاعية

 0004402         مطلوبات غير موزعة

 0424004         مجموع المطلوبات

ذات  جهاتمن  وبالمطلسعودي،  ريـالميلون  003.9 بمبلغ ط و أرصدة معيدي التأمين المدينةاألقسا من رئيسي بشكل 3303 سبتمبر 03موزعة في الموجودات غير ال تتألف

مليون  05.0 وموجودات أخرى تبلغ سعودي ريـالمليون  350وودائع ألجل بلغت سعودي  ريـالمليون  83.8 مبلغ يةالنقد شبهو ية، النقدسعودي ريـال ميلون 53.9عالقة مبلغ 

 .ريـال سعودي
 

  



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 
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 ) تتمة (القطاعية  المعلومات -00

 
 2113 ديسمبر 31كما في  
 مراجعة ( ) 

 آالف الريـاالت السعوديةب 

 المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية
الحريق 
 الهندسي البحري والسطو

المسؤولية 
 المجموع أخرى حوادث عامة العامة

          
          الموجودات

 2659197 19262 819922 845 369293 219861 1219248 29911 19766 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 679185 966 89831 29811 329894 79411 149111 164 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 219489 339 246 19231 49636 861 29155 69155 59966 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 353،671 29567 899998 49887 739823 299132 1369413 99119 79732 الموجودات القطاعية
          

 3639185         موجودات غير موزعة

 7169856         مجموع الموجودات

          
          المطلوبات 

 3979827 29141 829727 19158 379656 239496 1319129 279393 939227 إجمالي المطالبات تحت التسوية
 2199476 29181 99543 59583 349815 89175 159546 469619 979124 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

 189161 477 29433 1،252 89772 19914 39277 46 - دخل عموالت غير  مكتسبة

 6359464 49799 949713 79893 819243 339475 1489952 749148 1919351 المطلوبات القطاعية

 819392         مطلوبات غير موزعة

 7169856         لوباتمجموع المط

ذات  جهاتمن  المطلوبسعودي،  ريـالميلون  030.5 بمبلغالمدينة  و أرصدة معيدي التأمين قساطاأل من رئيسي بشكل 3300ديسمبر  00موزعة في الموجودات غير ال تتألف

مليون  30.3وموجودات أخرى تبلغ  سعودي ريـالمليون  83وودائع ألجل بلغت سعودي  ريـالمليون  95.0 مبلغ يةالنقد شبهو ية، النقدسعودي ريـال ميلون 50.8عالقة مبلغ 

 .ريـال سعودي

 



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 
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 رأس المال  -00

قيمدة كدل ، مليون سهم  11، مقسم الى  سعودي ريـالمليون  111المدفوع و والمصدر يبلال رأس المال المصرح به

 ريدـال 11ماليين سهم، قيمدة كدل سدهم  11سعودي، مقسم إلى  ريـالمليون  111 :2113) سعودي ريـال 11سهم 

 ريدـال 11مليدون سدهم ، بقيمدة اسدمية قددرها  6  وقد قام المساهمون المؤسسدون باالكتتداب فدي ودفدع قيمدة سعودي(

 11بقيمدة اسدمية قددرها  سدهم مليدون 4مدا االسدهم المتبقيدة البالغدة أ  أسدهم الشدركةمدن  ٪61سعودي للسهم ، وتمثل 

 تم االكتتاب بها من قبل الجمهور د فقللسهم ،  سعودي ريـال

بزيدادة  هدـ(1435شدعبان  25)الموافدق  2114 يونيدو 23المنعقد بتداريخ  صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهمأو

سدعودي مدن خدالل إصددار أسدهم  ريدـالمليدون  251سدعودي إلدى  ريدـالمليدون  111رأس المال المصرح بده مدن 

 عودي س ريـالمليون  151بقيمة حقوق أولوية 

كة بطلددب الموافقددة علددى نشددرة اإلكتتدداب ر، تقدددمت الشدد(ـهدد1435و القعدددة ذ 5الموافددق ) 2114اغسددطس  31فددي 

 ي قيد المراجعة حاليا من قبل هيئة السوق المالية  ذالخاصة بإصدار األسهم إلى هيئة السوق المالية وال

   والمخفض للسهماألساسي الربح / )الخسارة(  -04

إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل للفتدرة وذلك بتقسيم  للفترةللسهم  )الخسارة( األساسي والمخفض/  الربح سابتم ح

 ماليين سهم  11والبالال  في نهاية الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدره

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -03

تم تا أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية إستالمه عند بيع أصل م المتوقعالقيمة العادلة هي السعر 

في السوق الرئيسدي )أو أسدواق أكثدر فائددة( بدين أطدراف مشداركة فدي السدوق بتداريخ القيداس وتمدت وفدق الظدروف 

السائدة في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تسدعير 

  أخرى

المدرجدة فدي القدوائم الماليدة األوليدة عدن قيمتهدا الدفتريدة  بشدكل جدوهريإن القيمة العادلة ل دوات المالية ال تختلف 

  الموجزة

 تحديد القيمة العادلة وتسلسلها الهرمي 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:  

 األسعار المتداولة في األسواق النشطة )بدون تعديل( ألدوات مالية مماثلة  :األولالمستوى  -

األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشابهة أو طرق   :المستوى الثاني -

 تقييم تسعير أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية  

طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية  :المستوى الثالث -

 يمكن مالحظتها  

، لم يكن هناك تحويالت بين المستوى واألول والمستوى 2114 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 

من التسلسل الهرمي للقيمة  3أية تحويالت إلى أو من المستوى  الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، ولم يتم

  العادله 

 يوضح الجدول التالي تحليالً ل دوات المالية المسجلة بقيمتها العادلة حسب مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

  4003ديسمبر  30و  4002 سبتمبر 30في كما 

 اإلجمالي  وى الثالثالمست  المستوى الثاني  المستوى األول 

 استثمار بالقيمة العادلة من خالل 

 2440004000  -  -  2440004000 و الخسائرأاألرباح   

 040434000  040434000  -  - استثمار متاح للبيع

 2.40434000  040434000  -  2440004000 اإلجمالي



 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 

 4002سبتمبر  30
 

21 
 

 المحتملةلتزامات الاالمطلوبات و -02

 واألنظمة الدعاوى القضائية أ  (

وحيث أنه من غير خالل دورة أعمالها العادية   تعمل الشركة في مجال التامين وهناك دعاوي مقامة ضدها

العملي توقع أو تحديد النتيجة النهائية لكافة القضايا القائمة أو التي تنطوي على تهديد، ال تتوقع اإلدارة بأن يكون 

 مركزها المالي لهذه القضايا أثر جوهري على نتائج الشركة و

 االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية ب (

 تم إثبات مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية والمتعلقة بإيجار المكاتب في مختلف المواقع

 أشهر المنتهية في التسعةفترة ) 2114 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةمليون لاير سعودي لفترة  193

 قائمة دخل عمليات التامين األولية  مليون لاير سعودي( في 043 :2113 سبتمبر 31

فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار التشغيلية المستقبلية بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كما في تاريخ 

 قائمة المركز المالي األولية:

 2113 ديسمبر 31  4002 سبتمبر 30  
 )مراجعة(  جعة()غير مرا  
 سعودي ريـال  سعودي ريـال  

     السنة
2114  .0.44.0  291439764 
2115  440404.00  199969219 
2116  040304424  199489959 
2117  .434034  6139217 

  444004.23  696129139 

 فائض عمليات التأمين صافي  -04

 :طبقاً لما هو محدد من قبل إدارة الشركة ن للفترةفيما يلي تحليالً بصافي فائض عمليات التأمي

 المنتهية أشهر للتسعة  المنتهيةأشهر  للتسعة  للثالثة أشهر المنتهية  للثالثة أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30في  

4002 

 )غير مراجعة(

  سبتمبر 31في  

2113 

 مراجعة(غير )

 سبتمبر 30في  

4002 

 مراجعة(غير )

 سبتمبر 31في  

2113 

 مراجعة(غير )

 سعودي ريـال  سعودي ريـال  سعودي ريـال  سعودي ريـال 

 26191619423  30344304004   9592259814  0004.034034 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 4592879915  3440404032   1197889799  0040334023 دخل عموالت 

 (4292499831)  (2343334443)  (1491419219)  (0443304340) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  

 (22795719822)  (42044004204)  (8391319667)  (3444344002) صافي المطالبات المتكبدة  

 3595269686  2430343.3.   999439727  4044004044 صافي فائض عمليات التأمين

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -.0

  ذو الحجه 28صدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في تمت الموافقة على إ

 ( 2114 أكتوبر 22الموافق ) هـ1435

 




