
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 مراجعي الحسابات المستقلین الموجزة وتقریر فحص األولیةالقوائم المالیة 
 ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰في  المنتھیةوالتسعة أشھر  أشھر لفترتي الثالثة

 

 
    

 



   

 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 دیة )( شركة مساھمة سعو

 الموجزة وتقریر الفحص األولیةالقوائم المالیة 
 ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰في  المنتھیةوالتسعة أشھر  أشھر لفترتي الثالثة

 
 
 
 
 
 

 صفحة الفھرس

 ۱ فحص مراجعي الحسابات المستقلینتقریر 
 ۳-۲ األولیةائمة المركز المالي ق

 ٤ األولیةائض المتراكم قائمة عملیات التأمین والف
 ٥ األولیةقائمة عملیات المساھمین 

 ٦ الدخل الشاملة لعملیات المساھمین االولیةقائمة 
 ۷ األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 

 ۸ األولیةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین 
 ۹ لیةاألو لعملیات المساھمینقائمة التدفقات النقدیة 

 ۲۲ - ۱۰ الموجزة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 





















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 احات حول القوائم المال�ة األول�ةا�ض
    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 
 التنظیم واألنشطة الرئیسیةا -۱

 
المملك�ة العربی�ة الس�عودیة  إن الشركة المتحدة للت�أمین التع�اوني ("الش�ركة") ھ�ي ش�ـركة مس�اھمة س�عودیة ، س�جلت ف�ي

. إن ٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥) تح�ت رق�م ۲۰۰۸یونی�و  ٦(ھ�ـ المواف�ق ۱٤۲۹جمادى الثاني  ٦السجـل التجاري بتاریخ  بموجب
 ٥۰۱۹ص . ب  الروضة ، حي الخالدیة ارعش والرابع) ق األولــمل (الطابخمركز الم في المركز الرئیسي للشركة یقع

 المملكة العربیة السعودیة . ۲۱٤۲۲جدة 
 

ألنش�طة المتعلق��ة بھ�ا ف�ي المملك��ة یتمث�ل نش�اط الش�ركة الرئیس��ي ف�ي مزاول�ة أعم��ال الت�أمین و إع�ادة الت��أمین التع�اوني وا
) ، إس�تلمت الش�ركة الت�رخیص م�ن مؤسس�ة ۲۰۰۸م�ایو  ٥( المواف�ق ھ�ـ ۱٤۲۹ربی�ع الث�اني  ۲۹العربیة السعودیة. ف�ي 

 ۱بدأت الشركة اعمالھا في  السعودیة.النقد العربي السعودي ( ساما) لمزاولة التأمین و إعادة التأمین في المملكة العربیة 
 .۲۰۰۹ینایر 

      

ھ�ا قام�ت باالس�تحواذ ب�ي اس س�ي ("الب�ائع") الت�ي بموجب البحرین –أبرمت الشركة اتفاقیة مع شركة یو سي أیھ للتأمین   
 ۷۸٬٤۰بمبل�غ ش�ھرة مبل�غ  ۲۰۰۸دیس�مبر  ۳۱عین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة اعتب�ارا م�ن ئعلى عملی�ات ت�أمین الب�ا

النقد العربي السعودي (ساما) مع موج�ودات ومطلوب�ات الت�امین ذات  دي حسبما اعتمد من قبل مؤسسةـال سعوملیون ری
 سعودي).ملیون لایر  ٦٥٦٬۹٥( لـ الصلة وبمبلغ معادل

 
ال س�عودي ، حس�بما اعتم�د م�ن قب�ل س�اما، ومطلوب�ات مماثل�ة ـملیون ری ۷۸٫٤۰اضافة الى ما تقدم ، فإن الشھرة بمبلغ 

% ٥۰( المبدئی�ةاالقس�اط طبق�ا لتعلیم�ات س�اما وج�ب دف�ع في الق�وائم المالی�ة. ) قد تم تسجیلھا باثر رجعي للبائع(مستحقة 
ن ل��ا ل��ذلك ف��إن ال��دفع د، واس��تنا۲۰۱٥ودف��ع دفع��ات دوری��ة حت��ى نھای��ة  ۲۰۰۹دیس��مبر  ۳۱م��ن س��عر المحفظ��ة) بت��اریخ 

دف�ع م�ن ھ�ذا القبی�ل.  % من الفائض المتاح للتوزیع ، وذلك بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة س�اما قب�ل اج�راء اي٥۰یتجاوز 
)  ل�دفع ۲۰۱۱یولی�و  ۱۹( ـ المواف�قھ�۱٤۳۲ عبان ش� ۱۸شركة على موافقة ساما بتاریخ ، حصلت ال ۲۰۱۱سنة خالل 

ال س�عودي عل�ى الت�والي وتبع�ا ـری�ملی�ون  ۲۸‚۳۲ال س�عودي و ـریملیون  ۲٥‚۱۲بمبلغ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹شھرة لعامي 
حص�لت الش�ركة عل�ى  ال س�عودي.ـری�ملی�ون  ٥۳‚٤٤الش�ھرة بمبل�غ لذلك، قامت الشركة بتخفیض مطلوباتھا بخصوص 

) والمتعل�ق بالدفع�ة المتبقی�ة للش�ھرة بمبل�غ ۲۰۱۲ابریل  ۲والموافق لـ (  ـھ۱٤۳۳االول  ىجماد ۱۰ موافقة ساما بتاریخ
ة بمبل�غ ملیون ریـال سعودي. وبناءاً على ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسویة مطلوباتھا بخص�وص الش�ھر ۲٤٫۹٦۲
 المنتھی�ة ف�يالس�نة ملی�ون خ�الل  ٥٫۱ملیون ریـال سعودي. كما قامت الشركة بدفع رسوم على الشھرة بمبل�غ  ۲٤٫۹٦۲

 .۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱
 

 أسس اإلعداد     - ۲
 

 بیان االلتزام
ت المحاس�بیة المتبع�ة ف�ي ). إن السیاس�ا۳٤الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( األولیةلقد تم إعداد القوائم المالیة 

الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة. یجب ان تقرأ ھ�ذه الق�وائم  األولیةإعداد ھذه القوائم المالیة 
 عن م�("الفت�رة") ب�التزام ۲۰۱٤س�بتمبر  ۳۰ف�ي  المنتھی�ةوالتس�عة  أش�ھر  أش�ھر لفترت�ي الثالث�ةالم�وجزة  األولی�ةالمالیة 
الم�وجزة  األولی�ةاالدارة أن الق�وائم المالی�ة  ض�اء مجل�سعأ عتق�دی .۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱لمالیة المدققة كم�ا بت�اریخ ا القوائم

 األولی�ةتعكس كل التعدیالت، بما في ذلك التع�دیالت العادی�ة المتك�ررة، الض�روریة لع�رض نت�ائج العملی�ات بع�دل للفت�رة 
 السنویة. لنتائجھاكة قد ال تكون مؤشرا للشر األولیةالمعروضة. ان النتائج 

 
 دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة نظام سنة مالیة تنتھي في 

۱۰   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  اسس االعداد (تتمة)    – ۲
  (تتمة) بیان االلتزام

ال ـال الس�عودي لكون�ھ العمل�ة الوظیفی�ة للش�ركة وی�تم تقریبھ�ا ألق�رب أل�ف ری�ـالم�وجزة بالری� األولیةتظھر القوائم المالیة 
 ما لم یذكر خالف ذلك.سعودي ،

   

الموجزة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة اس�تخدام تق�دیرات وافتراض�ات ت�ؤثر ف�ي  األولیةیتطلب إعداد القوائم المالیة 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنھا ویتطلب أیضاً اإلفصاح عن الموج�ودات والمطلوب�ات المحتمل�ة، إن وج�دت، 

الموجزة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المفصح عنھا خالل فترة القوائم المالی�ة  األولیةاریخ القوائم المالیة وذلك كما في ت
الموجزة. ورغم أن ھذه التق�دیرات والق�رارات مبنی�ة عل�ى أفض�ل م�ا ل�دى اإلدارة م�ن عل�م باألح�داث والتص�رفات  األولیة

 تقدیرات.الحالیة إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك ال
 

عل��ى جمی��ع المعلوم�ات واالفص��احات المطلوب��ة الع��داد الق��وائم المالی��ة الكامل��ة، الم��وجزة  األولی��ةال تش�تمل الق��وائم المالی��ة 
 والمعدت وفقا للمعاییر الدولیة العداد التقاریر.

 

دة وتس��ویة كاف��ة بص��ورة عام��ة ف��ي ترتی��ب الس��یولة. وم��ن المتوق��ع اس��تعا األولی��ةتع��رض الش��ركة قائم��ة المرك��ز الم��الي 
ات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عل�ى الت�والي، وذل�ك خ�الل اثن�ي ستثمارالموجودات والمطلوبات المالیة باستثناء اإل

 .األولیةعشر شھرا بعد تاریخ اعداد التقاریر 
  
 سس العرضأ

 

ً لمتطلبات نظام شركات التأمین تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منفصلة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساھمین  وفقا
. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر العاملة في المملكة العربیة السعودیة

عضاء المحاسبیة الخاصة بھا. یتم تحدید أساس توزیع المصاریف الناشئة عن العملیات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل أ
  مجلس اإلدارة.

 ویتم توزیع فائض عملیات التأمین حسب نص الالئحة التنفیذیة لشركات التأمین بین مساھمي الشركة كالتالي:
   

 ٪۹۰  محول لعملیات المساھمین
 ٪۱۰  محول لحملة وثائق التأمین

  ۱۰۰٪  
 

 المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي تبنتھا الشركة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر
 

ر إن السیاسات المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالیة السابقة ولم ینتج عن تبني المعایی
 .المالیة األولیة الموجزة للشركةالجدیدة والمعدلة والتفسیرات المطبقة على الشركة اي تأثیر جوھري على القوائم 

 
 المعاییر القائمة المصدرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة: وتفسیروقد اعتمدت الشركة التعدیالت التالیة 

/ التفسیرالمعیار  الوصف  
   

 ۱الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
 

اإلفصاحات لبنود إیراد  )۱التعدیالت لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
 الدخل الشامل

 منافع الموظفین ۱۹للمعیار المحاسبي رقم  مراجعة   ۱۹الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
 القوائم المالیة المنفصلة   ۲۷الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
 االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة   ۲۸الدولي رقم  ةمعیار المحاسب

   ۳۲الدولي رقم  ةر المحاسبمعیا
مقاصة الموجودات  ) ۳۲( رقم معیار المحاسبة الدوليتعدیالت على 
 المالیةوالمطلوبات 

   ۳٦الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
االفصاحات عن  –) ۳٦على معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت 

 بالغ القابلة لالسترداد للموجودات غیر المالیةالم
  ۳۹الدولي رقم  ةمعیار المحاسب

 
استبدال المشتقات  –) ۳۹على معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت 

 واستمرار في محاسبة التحوط
 ۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
القروض  – ۱تعدیالت على المعیار الدولیة للتقاریر المالیة رقم 

 الحكومیة 

۱۱   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  (تتمة) اسس االعداد  – ۲
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي تبنتھا الشركة
 (تتمة)

/ التفسیرالمعیار  الوصف  
 ۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
االفصاحات  - ۷لدولیة للتقاریر المالیة رقم تعدیالت على المعیار ا

 (مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة)
 القوائم المالیة الموحدة  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 ۱۲و  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار

  ۲۷ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
 ۱۲و  ۱۰ریر المالیة رقم تعدیالت على المعیارین الدولیین للتقا

 جھات إستثماریة ۲۷ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
  ): (إستثمارات في شركات زمیلة و مشاریعاالتفاقیات المشتركة  ۱۱الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 في منشآت أخرى الفوائداالفصاح عن   ۱۲الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 قیاس القیمة العادلة  ۱۳الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة للمعیار الدولي 
۲۱للتقاریر المالیة رقم   فرض الضرائب  

 
 زةأي ت�أثیر ج�وھري عل�ى الق�وائم المالی�ة االولی�ة الم�وج ل�ھان تطبیق المعاییر الجدی�دة والمعدل�ة ذات الص�لة والتفس�یرات المالئم�ة ل�یس 

 .للشركة
 

 بعد تطبق معاییر صادرة ولم 
المعاییر الصادرة والتي لم تفعل �عد حتى تار�خ صدور القوائم المال�ة األول�ة الموجزة للشركة مدرجة أدناه. تظهر قائمة المعاییر إن 

شركة إت�اع هذه المعاییر عندما والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة �شكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في المستقبل. تعتزم ال
 تص�ح سار�ة المفعول.

 
 التفعیلتار�خ   الوصف  المع�ار

 یتم اإلعالن عنه  التصنیف والق�اس –االدوات المال�ة    ٩المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 
 - ١١�ة رقم المالتعد�الت على المع�ار الدولي للتقار�ر    ١١المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 

 الحصص في العمل�ات المشتركةعن ح�ازة المحاس�ة 
 ٢٠١٦ینایر  ١ 

 ٢٠١٦ینایر  ١  الحسا�ات المؤجلة التنظ�م�ة   ١٤المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 
 ٢٠١٧ینایر  ١  اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء    ١٥المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 

رقم  ینالدولی ةالمحاسب يمعیار
  ۳۸و  ۱٦

  - ٣٨و  ١٦رقم  ینالمحاس�ة الدولی ي تعد�الت على مع�ار  
 الستهالك واإلطفاءلمقبولة الطرق التوض�ح 

 ٢٠١٦ینایر  ١ 

 
 .تطبیقالتعد�الت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم المال�ة للشركة عند الأو  الشركة حال�ًا بتقی�م تأثیر المعاییرتقوم 

 
 
 

۱۲   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 النقد وما فى حكمھ  - ۳

  ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
  (غیر مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   التأمینعملیات   

 لدى البنوكفي الصندوق ونقد  ٦۰٥,۹۰ ٤٤۲,۱۷
 ودائع قصیرة االجل - ٥۷٦,٦۸
۸٦,۰۱۸ ۹۰,٦۰٥  

 عملیات المساھمین   
 نقد فى الصندوق ولدى البنوك ۳۱,۹٤٥ ۹٥٥

 ودائع قصیرة األجل - ٥۳۱,۹۱
۹۲,٤۸٦ ۳۱,۹٤٥  

 
 یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنیف ائتماني جید. 

 
 تقارب القیمة العادلة بتاریخ قائمة المركز المالي.أعاله ن القیمة الدفتریة المفصح عنھا إ
 

 
 ات المتاحة للبیعستثماراإل  - ٤

  
 عملیات التأمین

(ت�داول) بینم�ا ی�تم  یة مدرج�ة ف�ي س�وق الم�الإس�تثمارات المتاحة للبیع بالبنوك المحلیة في وحدات صنادیق ستثمارتمثل اإل
 ملی�ون ۰٫۰۰٤غی�ر المحقق�ة والبالغ�ة  الخس�ائرات في  البنوك االجنبیة في أسواق التداول العالمیة. تم قی�د ستثمارادراج اإل

م�دینا لایر س�عودي)   ملی�ون ۰‚۲٤۱ غی�ر محقق�ة خس�ائر :۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱( ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ال سعودي كما في ـری
 ات متاحة للبیع.إستثماري إحتیاطفي قائمة فائض عملیات التأمین ك

 
 ات المتاحة للبیع تم تلخیصھا كما یلي:ستثمارالحركة في اإل

 
د في نھایة الرصی

 الفترة
ف لایر سعودى)(أل  

التغیر في القیمة   
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
غیر مدققة – ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰كما في   

 في سندات إستثمار ٤٬۰۱٦ - ۲۲۰  ٤٬۲۳٦
٤۱٬۱۰۲  ۱۷ )۹٬۷٥۷(  في صكوك إستثمار ٥۰٬۸٤۲ 
٤٥,۳۳۸  ۲۳۷ (۹,۷٥۷) ٥٤,۸٥۸  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 اإلستثمارات المتاحة للبیع (تتمة)  - ٤
الرصید في نھایة 

 الفترة
 (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة   
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الرصید في بدایة الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في   

 اسھم حقوق ملكیةفي  إستثمار ۸٤۳ (۸٥۰) ۷  -
 في سندات إستثمار ٥۰۰ ۳٬۷۷۰ (۲٥٤)  ٤٬۰۱٦
٥۰٬۸٤۲  )۱۱(  في صكوك إستثمار ۱٬۰۹٦ ٤۹٬۷٥۷ 
٥٤,۸٥۸  (۲٥۸) ٥۲,٦۷۷ ۲,٤۳۹  

  
 عملیات المساھمین

۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مدققة)

 

سعودي)(ألف لایر  (ألف لایر سعودي)      
 أوراق مالیة مدرجة في سوق مالیة ۹۷۲,۸٤ ٤٥,٥۷۸
 أوراق مالیة غیر مدرجة في سوق مالیة ۱۲۱,۰۹۳ ٤۳۹,۱۱۹
۱٦٥,۰۱۷ ۲۰٦,۰٦٥  

 
 مدرجة في سوق مالیة: –المتاحة للبیع  ) أ

 الرصید في نھایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 التغیر في القیمة  العادلة للفترة
 عودى)(ألف لایر س

 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

    
غیر مدققة – ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰كما في   

 في اسھم حقوق ملكیة  إستثمار - ٤۹۹,۳ ٤۳ ٥٤۲,۳
 في سندات ر إستثما ۲۱٬۷۳۸ - ٥۱۷ ۲۲٬۲٥٥
۱٤٬۰۹۸ ۲۳ )۹٬۷٦٥(  في صكوك إستثمار ۲۳٬۸٤۰ 
 في صنادیق إستثماریة إستثمار - ۰۰۰,٤٥ ۷۷ ۰۷۷,٤٥
۸٤,۹۷۲ ٦٦۰ ۳۸,۷۳٤٥,٥ ٤۷۸  

 
 الرصید في نھایة السنة

 (ألف لایر سعودى)
 التغیر في القیمة  العادلة للسنة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل السنة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصید في بدایة السنة
 لف لایر سعودى)(أ

 

مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في       
 في اسھم حقوق ملكیة  إستثمار ۱,۹۹۱ (۲,۰۲۰) ۲۹ -

۲۱٬۷۳۸ )٦٦۱(  في سندات  إستثمار ۱٤٬۱۹٥ ۸٬۲۰٤ 
۲۳٬۸٤۰ )۱۷(  إستثمار في صكوك ٤٬۰۹۱ ۱۹٬۷٦٦ 
٤٥,٥۷۸ (٦٤۹) ۲٥,۹٥۰ ۲۰,۲۷۷  

 

۱٤   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 (تتمة) - اإلستثمارات المتاحة للبیع  - ٤
 (تتمة) -   عملیات المساھمین

 
 غیر مدرجة في سوق مالیة: -المتاحة للبیع  -ب 

الرصید في نھایة 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

غیر مدققة – ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰كما في       
 إستثمار في شركة محلیة ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳
 صكوك إستثمار في  ٦۰,۰۰۰ - - ٦۰,۰۰۰
 إستثمار في ودائع مرابحة  ٥۱٦,٥۷ - ٦٥٤,۱ ٥۹,۱۷۰

۱۲۱,۰۹۳ ۱,٦٥٤ - ۱۱۹,٤۳۹  

 

 رة الرصید في نھایة الفت
 (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة 

 (ألف لایر سعودى)
 الرصید في بدایة الفترة 

 (ألف لایر سعودى)

 

مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في       
 إستثمار في شركة محلیة ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳
  صكوكفي إستثمار  - ٦۰,۰۰۰ - ٦۰,۰۰۰
 إستثمار في ودائع مرابحة  - ۲٥۰,٥٦ ۱,۲٦٦ ٥۱٦,٥۷
۱۱۹,٤۳۹ ۱,۲٦٦ ۱۱٦,۲٥۰ ۱,۹۲۳  

 
 رب�ح: ۲۰۱۳س�بتمبر  ۳۰ملی�ون لایر س�عودي ( ۲٫۳۱٤والبالغ�ة  ۲۰۱٤س�بتمبر  ۳۰الغیر محققة كما في  األرباحتم قید 

) ض�من قائم�ة التغی�رات ف�ي حق�وق المس�اھمین األولی�ة الم�وجزة كإحتی�اطي ملیون لایر سعودي ۰‚۲۹٥بمبلغ  غیر محقق
 ۳۱ملی�ون لایر س�عودي ( ۳٫۱٦۰یبلغ إحتی�اطي إس�تثمارات متاح�ة للبی�ع  ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰إستثمارات متاحة للبیع. في 

 ملیون لایر سعودي). ۰‚۸٤٦: ۲۰۱۳دیسمبر 
 

 .لتعلیمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةتدار ھذه االستثمارات من قبل مدیر صندوق مھني وفقا ل
 

 یبین الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة:
 

 (غیر مدققة) ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰كما في 
   

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         للبیعاالستثمارات المتاحة 
         أوراق حقوق الملكیة:

 ٥۰,٥٤۲  ۱,۹۲۳  ٤٥,۰۷۷  ۳,٥٤۲  عملیات التأمین
         أوراق ائتمانیة:
 ٤٥,۳۳۸  -  ٤۰,۰۰۰  ٥,۳۳۸  عملیات التأمین

 ۹٦,۳٥۳  -  ۷۰,۰۰۰  ۲٦,۳٥۳  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ٥۹,۱۷۰  -  ٥۹,۱۷۰  -  عملیات المساھمین
  ۳٥,۲۳۳  ۲۱٤,۲٤۷  ۱,۹۲۳  ۲٥۱,٤۰۳ 

 

۱٥   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 (تتمة) - اإلستثمارات المتاحة للبیع  - ٤
 (تتمة) -   عملیات المساھمین

 
 (مدققة) ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في 

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         االستثمارات المتاحة للبیع
         اق حقوق الملكیة:أور

 ۱,۹۲۳  ۱,۹۲۳  -  -  المساھمینعملیات 
         أوراق ائتمانیة:
 ٥٤,۸٥۸  -  ٤۰,۰۰۰  ۱٤,۸٥۸  عملیات التأمین

 ۱۰٥,٥۷۸  -  ۷۰,۰۰۰  ۳٥,٥۷۸  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ٥۷,٥۱٦  -  ٥۷,٥۱٦  -  عملیات المساھمین
  ٥۰,٤۳٦  ۱٦۷,٥۱٦  ۱,۹۲۳  ۲۱۹,۸۷٥ 
 

لدى الشركة أدوات حقوق ملكیة غیر مسجلة بالتكلفة أو بسعر البیع االرشادي، حیث س�تنعكس التغی�رات ف�ي س�عر حق�وق 
ال�دخل الش�امل الملكیة فقط عندما یتم بیع األدوات أو یتم اعتبارھا منخفضة القیمة ومن ثم سیتم إدخال ذلك األثر في قائم�ة 

 األولیة للمساھمین.
 

 ، صافيتامین مدینة أقساط - ٥
۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱  

 (مدققة)
۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰  

 (غیر مدققة)
 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 من حملة بوالص التأمین مستحق ۲٥۲,۳۹۱ ۱۸٥,٥۹۹
 اطراف ذات عالقة -حملة الوثائق من  مستحق ۱۱٥,٤۳٤ ۲۰۳,۲٤٥
 مشكوك في تحصیلھا أقساط تأمین مدینةمخصص  (۲۳,۱۲۹) (۱۹,۷۷۸)
٤۱۱,۰۲٤ ۳٤٤,٦۹٦  

 
 ان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:

  ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱
 (مدققة)

۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 السنة / الرصید في بدایة الفترة ۱۹,۷۷۸ ۲٥,٥۳٥
 السنة / المخصص خالل الفترة ۳,۳٥۱ -

 السنة / مخصص خالل الفترةعكس  - (۷٥۳,٥)
 السنة / الفترةخالل  المستخدم - (٤)

 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۲۳,۱۲۹ ۱۹,۷۷۸
 

۱٦   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 المستحق لمؤسسة مالیة   – ٦
 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبل�غ تس�ھیل س�حب عل�ى المكش�وف حص�لت الش�ركة عل�ى ، ۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱ة المنتھیة في السنخالل 

ھ�ذا دوالر أمریكي من بنك بي إس أي، لغرض شراء استثمارات إضافیة في بنك بي إس أي، كشھادات مرابحة. إن مدة 
  ٪ سنویاً على أساس متحرك.۳٫۳٥) أشھر ویحمل معدل عمولة ۳ھي ثالثة (التسھیل 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  - ۷

 تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضریبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربیة السعودیة.
 

 :ھي كالتالي المستحقة إن حركة الزكاة وضریبة الدخل
۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰     

  (غیر مدققة)  (مدققة)
  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)

  السنة / الرصید في أول الفترة ۲۱,۹۲۹  ۲۱,۸۱۹
 السنة / المحمل خالل الفترة ٤,٥۰۰  ۸۸۲,٥

 السنة / المدفوع خالل الفترة (۲۸۸,۱٤)  (۷۷۲,٥)
 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۱۲,۱٤۱    ۲۱,۹۲۹

 

اس�ا ال�ى ادخ�ال بع�ض التع�دیالت وفق�ا لالنظم�ة المالی�ة رجع اسیكاة ئج الخاضعة للزالفروقات بین النتائج المالیة والنتاان 
 ذات الصلة.

 وضع الربوطات
ت عل�ى ش�ھادات وحص�ل ۲۰۱۳ ال�ى ۲۰۰۹دیس�مبر  ۳۱  م�ن للس�نوات المنتھی�ةقامت الشركة بتقدیم اقراراتھ�ا الزكوی�ة 

 مقیدة. زكاة
 

ال�دخل ض�ریبة ص�لحة الزك�اة ومن م ۲۰۱۱إلى  ۲۰۰۹لألعوام من الربوط الزكویة ، حصلت الشركة ۲۰۱۳خالل عام 
المخص�ص الح�الي للزك�اة ك�افي، وق�د . تعتق�د اإلدارة أن س�عودي لایرملی�ون  ۱۷٫٦۹التزام زكاة بمبلغ ب امطالبة بموجبھ

. وم�ع ذل�ك، المذكورة أع�اله وھ�ي عل�ى ثق�ة م�ن حص�ولھا عل�ى حك�م لص�الحھا اتالربوطعلى اإلدارة اعتراضھا قدمت 
ملی�ون لایر س�عودي فیم�ا  ۱٤٫۲۸۸دفع�ت الش�ركة مبل�غ ، ۲۰۱٤م�ارس ع�ام  ۳۱نتھیة ف�ي وخالل فترة الثالثة أشھر الم

  .یتعلق بھذه الربوط
 رأس المال   - ۸

 ۲۸ملیون لایر سعودي كم�ا ف�ي نھای�ة الفت�رة وھ�و مقس�م ال�ى  ۲۸۰إن رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع یبلغ 
 ودي. لایر سع ۱۰ملیون سھم قیمة السھم الواحد 

 
أوصى مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الش�ركة م�ن خ�الل ط�رح ، ۲۰۱٤یونیو  ۳۰خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مؤسس�ة النق�د العرب��ي م�ن . وق�د حص�لت الش�ركة عل�ى الموافق�ة المبدئی�ة س�عودي ملی�ون لایر ۱٤۰حق�وق بقیم�ة إجمالی�ة 
 ۲۰۱٤یولیو  ۲۱بتاریخ  أوصى مجلس اإلدارة .۲۰۱٤أبریل  ۲۳الموافق  ھـ۱٤۳٥ثاني ال ىجماد ۲۳بتاریخ السعودي 

 ملی�ون لایر ۱٤۰ ملی�ون لایر س�عودي ب�دالً م�ن ۲۱۰ حق�وق بقیم�ة إجمالی�ةال ع�دیلتبزیادة رأس م�ال الش�ركة م�ن خ�الل 
ملی�ون لایر  ۲۱۰على زیادة رأس المال بقیمة  مؤسسة النقد العربي السعوديمن حصلت الشركة على الموافقة  .سعودي

 على موافقة ھیئة السوق المالیة.بصدد الحصول الشركة . ۲۰۱٤أغسطس  ٥ھـ الموافق ۱٤۳٥شوال  ۹سعودي بتاریخ 
 

 ي نظاميإحتیاط  -۹
م�ن  ٪۲۰ي نظ�امي بتحوی�ـل إحتی�اطتمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، تقوم الش�ركة بتك�وین 

 ي غیر قابل للتوزیع.حتیاطمن رأس المال . إن ھذا اإل ٪۱۰۰ي حتیاطي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإلصاف

۱۷   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 ودیعة نظامیة  -۱۰

۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰     
  (غیر مدققة)  (مدققة)

  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)
 عملیات المساھمین   

۰۰۰‚۲۸   ۰۰۰‚۲۸  عة نظامیةودی 
 

 

م�ن  ٪۱۰ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، قام�ت الش�ركة بإی�داع الودیع�ة النظامی�ة بنس�بة
ملیون لایر سعودي في بن�ك ت�م إختی�اره م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. الیمك�ن  ۲۸بمبلغ رأس المال المدفوع 

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. سحب ھذه الودیعة النظامیة بدون 
 

 ربح السھم األساسي والمخفض  -۱۱
 

ربحیة الس��ھم للفت��رة بتقس��یم ص��افي ال��ربح للفت��رة عل��ى المتوس��ط الم��رجح لع��دد األس��ھم المص��درة (خس��ارة)/ت��م احتس��اب 
 .والقائمة للفترة

 

 المعلومات القطاعیة – ۱۲
خلی���ة بالش���ركة، اعتم���دت اإلدارة قطاع���ات األعم���ال بالنس���بة لنش���اطات الش���ركة تمش���یاً م���ع طریق���ة إع���داد التق���اریر الدا

وای��رادات ال تتض��من نت��ائج القطاع��ات المص��اریف العمومی��ة واإلداری��ة . وموجوداتھ��ا ومطلوباتھ��ا كم��ا ھ��و مب��ین أدن��اه
الت�أمین المدین�ة،  أقساط، اتستثمارحكمھ، اإل يالنقد وما ف على عملیات التأمین ال تتضمن موجودات قطاعات .االستثمار

 ، صافي.أثاث، تجھیزات ومعدات مكتبیةو مدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  مبالغمعیدي التأمین، ل مدینةالذمم ال
المس��تحقة المص��اریف ذم��م دائن��ة لحمل��ة الوث��ائق، لمعی��دي الت��أمین،  عل��ى ذم��م دائن��ةال تتض��من مطلوب��ات القطاع��ات 

 نھایة الخدمة للموظفین. ومكافأةوالمطلوبات األخرى، المطلوب إلى عملیات المساھمین 

غیر  – ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في  طبي  مرك�ات أخرى   المجموع
 مدققة

    )سعودى ر�ال ألف( )سعودى ر�ال ألف( )سعودى ر�ال ألف( )سعودى ر�ال ألف(
 �ات التأمینعمل    

 التأمین المكتت�ة أقساطإجمالي  ۳۹٬۲۷٤ ۱۳۰٬٥٥۸ ۷۷٬۸۳۲ ۲٤۷٬٦٦٤
)٦۹٬۰۷٤(  )٦۸٬۸۱۹(  )۲۳۸(  )۱۷(  التأمین المسندة أقساط 
)۱٬٦۳٦(  )۱٬۰٦٤(  )۲٥۰(  )۳۲۲(   أقساط تأمین خسارةفائض  

 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۳۸٬۹۳٥ ۱۳۰٬۰۷۰ ۷٬۹٤۹ ۱۷٦٬۹٥٤
  المكتس�ة غیر التأمین أقساط صافي في اتالتغیر  ۳٬۰٥۲ ۱٤٬۰۸٤ ٥٬٥۹۸ ۲۲٬۷۳٤
 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ٤۱٬۹۸۷ ۱٤٤٬۱٥٤ ۱۳٬٥٤۷ ۱۹۹٬٦۸۸
  التأمین إعادة من المستلمة العموالت - ۲۳۳ ۱۰٬۲٤۲ ۱۰٬٤۷٥
 االیرادات صافي ٤۱٬۹۸۷ ۱٤٤٬۳۸۷ ۲۳٬۷۸۹ ۲۱۰٬۱٦۳

 :لمصار�فوا التكالیف    
 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۸٦٬۹٥۷ ۱۱۲٬۳۰٥ ۳۱٬۰٤٦ ۲۳۰٬۳۰۸

)۳۰٬۰۰۸(  )۲۹٬۱۲٦(  )۱۲۷(  )۷٥٥(  التأمین معیدي حصة:  ناقصا 
 المدفوعة المطال�ات صافي ۸٦٬۲۰۲ ۱۱۲٬۱۷۸ ۱٬۹۲۰ ۲۰۰٬۳۰۰

)٤۰٬۲۹۹(  ۸۷۸ ۳٬۰۸۱ )٤٤٬۲٥۸(  ةالتسو� تحت المطال�ات صافي في اتالتغیر  
 صافي المطال�ات المتكبدة ٤۱٬۹٤٤ ۱۱٥٬۲٥۹ ۲٬۷۹۸ ۱٦۰٬۰۰۱
 التأمین وثائق استحواذ تكالیف ۱٬۰۰٤ ۱٬٥۲۷ ۲٬۱٦۳ ٤٬٦۹٤

 والمصار�ف التكالیف صافي ٤۲٬۹٤۸ ۱۱٦٬۷۸٦ ٤٬۹٦۱ ۱٦٤٬٦۹٥
٤٥٬٤٦۸ ۱۸٬۸۲۸ ۲۷٬٦۰۱ )۹٦۱(  التأمین عمل�ات نتائج صافي 

)۱٬۲۲٥(  )۳۷٦(  )٦٥۳(  )۱۹٦(  إشراف وتفت�ش أتعاب 
)۳۹۳(  - - )۳۹۳(  مجلس الضمان الصحي أتعاب 
)۲٦٬۳۰۷(  غیر موزعةعموم�ة و إدار�ة مصار�ف      

 غیر موزع إستثمار إیراد    ۱٬۰۹٥
 من عمل�ات التأمین الفائض    ۱۸٬٦۳۸

۱۸   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

 
 المجموع

 
 أخرى

 
 مركبات

 
 طبي

 – ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 غیر مدققة

    (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 عملیات التأمین    

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۱۳۹,۰۷٥ ٦۷۷,٤۱۲ ۳۹٥,۲۷٦ ۸۲۸,۱٤۷
 أقساط التأمین المسندة (۱۸) (٦٦۳) (٤٤۳,۲۳۳) (۱۲٤,۲۳٤)

 فائض خسارة أقساط تأمین  (٥۳٤) (۷٥۰) (۲,۳۲۲) (٦۰٦,۳)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ٥۲۳,۱۳۸ ٤۱۱,۲٦٤ ٦۳۰,٤۰ ٤۱۷,٥۹۰
 في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة  اتالتغیر (۱۹,۹۸۱) ۲,۷۳۱ (۲,۷٥۹) (۲۰,۰۰۹)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ٥٤۲,۱۱۸ ٤۱۳,۹۹٥ ۳۷,۸۷۱ ٤۰۸,٥۷۰
 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  ۱ ٦٥٥ ۲۹,۰٤۲ ٦۹۹,۲۹
 صافي االیرادات ٥٤۳,۱۱۸ ٤۱٤,٦٥۰ ۹۱٤,٦٦ ٦۰۰,۱۰۷

 التكالیف والمصاریف:    
 بات المدفوعةإجمالي المطال ۹٥۱,۱۳٦ ٤۰۸,۱٥۱ ۹۷,۸۳۹ ٦٤۲,۹٤۱
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (٦۳۹,۲) (٥٤۳) (۸۹,۸٤۰) (۹۳,۰۲۲)
 صافي المطالبات المدفوعة ۳۱۲,۱۳٤ ٦۰۸,٤۰۷ ۷,۹۹۹ ٥٤۹,۹۱۹
 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة (۲۷,۰٦۰) (٦۱٦,۱۷) ۱,۱۱٦ (٥٦۰,٤۳)
 صافي المطالبات المتكبدة ۱۰۷,۲٥۲ ۳۸۹,۹۹۲ ۹,۱۱٥ ۳٥۹,٥۰٦
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۳,۳۰۹ ۸۳۳,٤ ٥,٤۳۷ ٥۷۹,۱۳
 صافي التكالیف والمصاریف ٥٦۱,۱۱۰ ۸۲٥,۳۹٤ ۱٤,٥٥۲ ٥۱۹,۹۳۸

     
 صافي نتائج عملیات التأمین ۷,۹۸۲ ۱۹,۸۲٥ ٥۲,۳٦۲ ۸۰,۱٦۹

 إشراف وتفتیش أتعاب (٦۹٥) (۲,۰٦۱) (۱,۲۹۲) (۰٤۸,٤)     
 مجلس الضمان الصحي أتعاب (٥٤۱,۱) - - (٥٤۱,۱)

 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة     (۳۲٥,۷٥)
 إستثمار غیر موزع ایراد    ٦۸۳,۲
 الفائض من عملیات التأمین    ۱,۹۳۸

  
 ةغیر مدقق – ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰كما في     

 غیر المكتسبة األقساط منحصة إعادة التأمین  ٤ ۲۰۹ ۲۱۹,۳۳۰ ٥٤۳,۲۱۹
 مطالبات تحت التسویةمن الحصة إعادة التأمین  ۱,۷٤۲ ۱,۰۰۳ ۱٤۰,۷٦ ۷۸,۸۸٥
 مؤجلة استحواذتكالیف  ۱,۷٦۹ ٤٦۸,۲ ۱۷۳,٤ ٤۱۰,۸

 غیر موزعةموجودات     ٦۷۲,٦۸۸
۹۹٥,٥۱۰     

     
 عموالت غیر مكتسبة إیراد ۱ ۱۳٦ ۲٦,٤۹۸ ۲٦,٦۳٥
 أقساط غیر مكتسبة ۷٤,٥٥۱ ۱۷۲,۹٥۹ ٥۹۱,۲٤۳ ٤۹۱,۱۰۱
 احتیاطي أخطار قائمة ۷۲٦,٥ ۸,۰۰۱ - ۱۳,۷۲۷

 احتیاطي كوارث  - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة  ۲۷,۳٦۳ ۹۸,۳۰٦ ٦۰۲,۹۱ ۲۱۷,۲۷۱
 مطلوبات غیر موزعة    ۲۷٦,۲٤٦
۹۹٥,٥۱۰     

   

۱۹   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

 
 المجموع

 
 أخرى

 
 مركبات

 
 طبي

غیر  – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 مدققة

    (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 عملیات التأمین    

 ي أقساط التأمین المكتتبةإجمال ۳۲,۹۱۷ ۱٦۳,۰۹٥ ۷۲,۳۱۷ ۲٦۸,۳۲۹
 أقساط التأمین المسندة (٥) (۹۸) (٦۳,۹۷۲) (۰۷٥,٦٤)

 فائض خسارة أقساط تأمین  (۱٥٥) (۱٦۳) (٥٦۲) (۸۸۰)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۳۲,۷٥۷ ۱٦۲,۸۳٤ ۷,۷۸۳ ۲۰۳,۳۷٤
 كتسبة في صافي أقساط التأمین غیر الم اتالتغیر ۹۸۹,٦ ٤۱۰,۳ ۳,۱٤۲ ٥٤۱,۱۳

 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۳۹,۷٤٦ ۲٤٤,۱٦٦ ۱۰,۹۲٥ ۹۱٥,۲۱٦
 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  ۱ ۱۹۲ ۱۱,۲۸۹ ٤۸۲,۱۱

 صافي االیرادات ۳۹,۷٤۷ ۱٦٦,٤۳٦ ۲۲,۲۱٤ ۲۲۸,۳۹۷
 التكالیف والمصاریف:    

 المدفوعةإجمالي المطالبات  ۰٤٤,۱٤ ۱٤٥,٦۸۸ ۲۱,۷۹۱ ٥۲۳,۱۸۱
 ناقصا : حصة معیدي التأمین - (۲۱٥) (٤۳۳,۱۹) (٦٤۸,۱۹)
 صافي المطالبات المدفوعة ۰٤٤,۱٤ ۱٤٥,٤۷۳ ۲,۳٥۸ ۱٦۱,۸۷٥
 في صافي المطالبات تحت التسویة اتالتغیر ٤۲۰,۱۸ ۳٥۲,۱٦ ۲,۸۸۹ ٦٦۱,۳۷

 صافي المطالبات المتكبدة ٤٦٤,۳۲ ۱٦۱,۸۲٥ ۲٤۷,٥ ٥۳٦,۱۹۹
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۸۹۳ ۲,۹٦۸ ۱,۸۹۸ ۷٥۹,٥

 صافي التكالیف والمصاریف ۳۳,۳٥۷ ۷۹۳,۱٦٤ ۷,۱٤٥ ۲۹٥,۲۰٥
     

 صافي نتائج عملیات التأمین ۳۹۰,٦ ٦٤۳,۱ ۰٦۹,۱٥ ۲۳,۱۰۲
 إشراف وتفتیش أتعاب (۱٦٥) (۸۱٥) (۳۱۱) (۱,۲۹۱)     

 ان الصحيمجلس الضم أتعاب (۳۲۹) - - (۳۲۹)
 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  عكس    (۲۲۹,۲٤)

 مصاریف غیر موزعة    ۲,۳۸۲
 إستثمار غیر موزع ایراد    ٦۰٤
 الفائض من عملیات التأمین    ۲۳۹

 
 
 

۲۰   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

 طبي مركبات أخرى المجموع
غیر  – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 مدققة
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عملیات التأمین    
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٥۹۰,۱۲۱ ٥٦۹,۱۷۳ ٤۱٦,۲۷۰   ۹٦۱,۱۷۹

 أقساط التأمین المسندة (۸) (۲۷٤,٤) (۷۲٦,۲۲٦) (۲۳۱,۰۰۸)
 فائض خسارة أقساط تأمین  (۱,۲٦٦) (٤۸۸) (٦۸٦,۱) (٤٤۰,۳)

 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۱۲۰,۳۱٦ ٥٦٤,٤۱۱ ٤۲,۰۰٤ ۷۳۱,۷۲٦
 في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة ات التغیر (۳,۲٦۱) (٥۱٤,۸۷) (۲,۰٥۱) (۹۲,۸۲٦)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۱۱۷,۰٥٥ ۸۹۷,٤۷٦ ۳۹,۹٥۳ ٦۳۳,۹۰٥
 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  ۲ ۷٦۷ ۳۳,۰۰٦ ۳۳,۷۷٥

 صافي االیرادات ۱۱۷,۰٥۷ ٦٦٤,٤۷۷ ۷۲,۹٥۹ ٦۸۰,٦٦۷
 التكالیف والمصاریف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٤٦۷,۱۰۷ ٤۳٦,٤٦٦ ۸٦٥,٥٤ ٥۹۸,۷۹۸
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (۱,۰۲۰) (۲۹۲) (٤٤,٥۳۷) (۸٤۹,٤٥)
 صافي المطالبات المدفوعة ۱۰٦,٤٤۷ ۱۷٤,٤۳٦ ۱۰,۳۲۸ ٥٥۲,۹٤۹

 في صافي المطالبات تحت التسویة اتالتغیر (٤۱۷,۲) (۱۳۰) ۲,۲۷۱ (۲۷٦)
 متكبدةصافي المطالبات ال ۰۳۰,۱۰٤ ۰٤٤,٤۳٦ ٥۹۹,۱۲ ٦۷۳,٥٥۲
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ٤۷۱,۳ ٦۰۷,۹ ۸۲٤,٥ ۱۸,۹۰۲

 صافي التكالیف والمصاریف ٥۰۱,۱۰۷ ٤٤٥,٦٥۱ ٤۲۳,۱۸ ٥۷٥,٥۷۱
     

 صافي نتائج عملیات التأمین ٥٥٦,۹ ۳۲,۰۱۳ ٥٤,٥۳٦ ۱۰٥,۹٦
 إشراف وتفتیش أتعاب (٦۰۸) (۲,۸۳٤) (۱,۲۱۳) (٤,٦٥٥)     

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (۱,۲۱۹) - - (۱,۲۱۹)
 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة     (۰۹۳,۷٦)

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  عكس    ۱,۹٦۳
 إستثمار غیر موزع ایراد    ٥۷٦,۳

 الفائض من عملیات التأمین    ٦۷۷,۱۹
 

 ةمدقق– ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱كما في     
 قساط غیر المكتسبةألمن احصة إعادة التأمین  - ٤۷٦,۱ ٤۲٥,۱۲۲ ۱۲۳,۹۰۱
 لمطالبات تحت التسویةمن ا حصة إعادة التأمین - ۲۰٤ ۱۱٤,٥۱۲ ۷۱٦,۱۱٤
 مؤجلة استحواذتكالیف  ۸۷۸ ۳,۰۲٦ ۳,۲۱۳ ۷,۱۱۷

 غیر موزعةموجودات     ۷۳۹,۰۰۰
۹۸٤,۷۳٤     

     
 عموالت غیر مكتسبةأرباح  ۱ ۱۲۱ ۳۱٥,۲٥ ۲٥,٤۳۷
 أقساط غیر مكتسبة ٥٤,٥٦٥ ۹٥۸,۱۷٦ ۱٤۳,۹۲۷ ۳۷٥,٤٥۰
 احتیاطي أخطار قائمة ۷۲٦,٥ ۸,۰۰۱ - ۱۳,۷۲۷

 احتیاطي كوارث  - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة  ٦۸۱,٥۲ ۱۲۳,۱۱٥ ۱۲۸,۸٥۸ ۲۹٦,٦٦۲
 مطلوبات غیر موزعة    ۲۷۲,۹٥۸
۹۸٤,۷۳٤     

۲۱   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
 تتمة - (غیر المدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنته�ةلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

 مالت مع األطراف ذات العالقةالمعا - ۱۳
 

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناجمة عنھا:التي تمت خالل الفترة ھم المعامالت أفیما یلي 
 

 

  الرصید كما في
أشھر التسعةمبلغ التعامل لفترة   

المنتھیة في   الطرف ذو العالقة طبیعة  المعاملة 
 

   ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰ ۲۰۱۳تمبر سب ۳۰ ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰ ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱
   (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

(مدققة)     عملیات التأمین  (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 المساھمون:     
مجموعة بن الدن   أقساط تأمین ۱۳۰,۱٥۱ ۲۲۲,۷۹۱    

  مطالبات ودفعات (۲٥۹,۱٦٥) (۲٤۸,۹۳٤) ۰۱۱,۱۰٦ ۰۲٥,۲۳٥
      
 مجموعة راشد الراشد           أقساط تأمین ٥۷۱,۲۸ ۳۳,۷۱۸  

  مطالبات ودفعات (۲۹,۰٥٥) (۲۸,۸۷٥) ۹,۰۷۸ ٥٦۲,۹
      
 اعضاء مجلس االدارة:      
  خدمات المطالبات واالخطار (كارز) رسوم تعامل مع مطالبات (٤,٦٤۳) (۷۲٥,٤)  

  دفعات مسددة ۰۷۹,٥ ٥۲۸,۳ (۳۹٤) (۸۳۰)
      
 خدمات المطالبات واالخطار (كارز)  أقساط تأمین ٦۲۳ ٦۹۲  

  مطالبات ودفعات (۱,۰۰۹) (۱٥۱) ۱٥۹ ٥٤٥
      
 المكتب القانوني حسان محاسني  أقساط تأمین ۳٦۸ ۳۱۲  

  مطالبات ودفعات (۲٥۳) (۲۳۹) ۱۸٦ ۷۱
 كبار التنفیذین  مكافات ومصاریف ذات صلة ۳٬٥۰۹ ۳٬۲۳۰ - -
      

 عملیات المساھمین     

شركة نجم لخدمات التأمین   دفعات مستلمة - - (۲۷۰) (۲۷۰)  

أعضاء مجلس اإلدارة     ممكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ۸۷۲ ۷۷۷ (۳۲۲) -  

 
 موافقة مجلس االدارة  - ۱٤

 
 ۲۷الموافق  ھـ ۱٤۳٦ حرمم ۳بتاریخ   الشركة دارةإمجلس قبل الموجزة من  األولیةعلى القوائم المالیة تمت الموافقة 

  .۲۰۱٤أكتوبر 

 

۲۲   
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