
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 )سعودیة مساهمة شركة(

 
  غیر المدققة الموجزة األولیة المالیة القوائم
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 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 ) سعودیة مساهمة شركة( 

 غیر المدققةالموجزة  األولیة المالیة ائمالقو 
 م٢٠١٥ یونیو ٣٠في  المنتهیة الستة أشهر و أشهرتي الثالثة لفتر 

 
 صفحة الفهرس

 ١ فحص مراجعي الحسابات المستقلینتقریر 

 ٣-٢ األولیةائمة المركز المالي ق

 ٤ األولیةقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 

 ٥ األولیةملیات المساهمین قائمة ع

 ٦ األولیةالدخل الشامل قائمة 

 ٧ األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساهمین 

 ٨ األولیةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین 

 ٩ األولیةللمساهمین  قائمة التدفقات النقدیة 

 ٢٥ – ١٠ الموجزة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
    

 





















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 واألنشطة الرئیسیةالتنظیم  -۱

 واألنشطة الرئیسیةالتنظیم  )أ

في المملكة العربیة السعودیة بموجـب  مسجلةمساهمة سعودیة  شركة هي مین التعاوني ("الشركة") الشركة المتحدة للتأ
). إن المركز الرئیسي م٢٠٠٨یونیو  ٦الموافق هـ (١٤٢٩ الثانيجمادى  ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقم  تجاريسجـل 

 ٢١٤٢٢ جــدة ٥٠١٩ص . ب  ، حــي الخالدیــةالروضــة ارعشــ والرابــع) مــل (الطــابق األولخمركــز الم فــي للشــركة یقــع
 .المملكة العربیة السعودیة

 

فـي المملكـة  واألنشـطة المتعلقـة بهـایتمثل نشاط الشركة الرئیسي فـي مزاولـة أعمـال التـأمین و إعـادة التـأمین التعـاوني 
مـن مؤسسـة خیص ) ، إسـتلمت الشـركة التـر م٢٠٠٨مـایو  ٥ الموافـقهــ (١٤٢٩ربیـع الثـاني  ٢٩العربیة السعودیة. في 
ینایر  ١عمالها في بدأت الشركة أ السعودیة.لمزاولة التأمین و إعادة التأمین في المملكة العربیة  النقد العربي السعودي

 .م٢٠٠٩
      

 نقل المحفظة )ب
هـا قامـت باالسـتحواذ بـي اس سـي ("البـائع") التـي بموجب البحـرین –أبرمت الشركة اتفاقیة مع شركة یو سي أیه للتأمین 

ملیــون  ٧٨,٤بمبلــغ شــهرة  م٢٠٠٨دیســمبر  ٣١فــي المملكــة العربیــة الســعودیة اعتبــارا مــن  البــائععملیــات تــأمین  علــى
مین ذات الصــلة مــع موجــودات ومطلوبــات التــأ مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي كمــا تــم اعتمــادهدي ـال ســعو ریــ

بعـــد  بالكامـــل دفـــع مبلــغ الشـــهرة المســـتحق الــدفع للبـــائع الحقـــاً  تــم ال ســـعودي).ـیـــر ملیــون  ٦٥٦,٩٥( لــــ وبمبلــغ معـــادل
 الحصول على الموافقة المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
 الهامة و ملخص السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد  -۲

 

 تزامبیان اإلل )أ
التقـــاریر المالیـــة األولیـــة ("معیـــار  )٣٤(رقـــم  يلمعیـــار المحاســـبة الـــدول وفقـــاً المـــوجزة  األولیـــةتـــم إعـــداد القـــوائم المالیـــة لقـــد 

مـع تلـك المـوجزة تتفـق  األولیـةلسیاسـات المحاسـبیة المتبعـة فـي إعـداد هـذه القـوائم المالیـة إن ا. ")٣٤المحاسبة الدولي رقـم 
  المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة.

 
 م٢٠١٥ یونیــو ٣٠فــي  المنتهیتــین الســتة أشــهر وأشــهر ة تــي الثالثــلفتر المــوجزة  األولیــةن تقــرأ هــذه القــوائم المالیــة یجــب أ

ن القــوائم االدارة أ ضــاء مجلــسعأ عتقــدی .م٢٠١٤دیســمبر  ٣١كمــا بتــاریخ  المدققــةلمالیــة ا القــوائم ع("الفتــرة") بــالتزامن مــ
نتـائج العملیـات الضـروریة لعـرض  )بمـا فـي ذلـك التعـدیالت العادیـة المتكـررة( تعكس كل التعـدیالتالموجزة  األولیةالمالیة 

 السنویة. لنتائجها للشركة قد ال تكون مؤشراً  األولیةن النتائج إالمعروضة.  األولیةبعدل للفترة 
 

 دیسمبر. ٣١تتبع الشركة نظام سنة مالیة تنتهي في 
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 و ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) أسس اإلعداد   -۲
 بیان اإللتزام (تتمة) )أ

 ،ال سـعوديـویتم تقریبها ألقرب ألف ریـ لكونه العملة الوظیفیة للشركة ال السعوديـالریالموجزة ب ولیةاألالقوائم المالیة تظهر 
 ما لم یذكر خالف ذلك.

   

لتقــاریر المالیــة اســتخدام تقــدیرات وافتراضــات تــؤثر فــي للمعــاییر الدولیــة لوفقــًا  المــوجزة األولیــةتطلــب إعــداد القــوائم المالیــة ی
اإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة، إن وجــدت، یتطلــب أیضــًا عنهــا و  المفصــحلوبــات مبــالغ الموجــودات والمط

عنهــا خــالل فتــرة القــوائم المالیــة  المفصــحومبــالغ اإلیــرادات والمصــاریف المــوجزة  األولیــةكمــا فــي تــاریخ القــوائم المالیــة وذلــك 
لى أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالیة إال أن هذه التقدیرات والقرارات مبنیة ع رغم. الموجزة األولیة

 .أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیرات
 

والتـي على جمیع المعلومات واالفصـاحات المطلوبـة العـداد القـوائم المالیـة الكاملـة،  الموجزة األولیةال تشتمل القوائم المالیة 
 .یة للتقاریر المالیةللمعاییر الدولوفقا  تم اعدادها

 
ت بصورة عامة في ترتیب السیولة. ومن المتوقع استعادة وتسویة كافة الموجـودا األولیةتعرض الشركة قائمة المركز المالي 

   .عداد التقریر األوليك خالل اثني عشر شهرا بعد تاریخ إعلى التوالي، وذل والمطلوبات المالیة
 العرض أسس  )ب

 
وفقًا لمتطلبات نظام شركات حاسبیة منفصلة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساهمین تحتفظ الشركة بسجالت م

. تدرج الموجودات والمطلوبات وتعرض القوائم المالیة على هذا النحو التأمین العاملة في المملكة العربیة السعودیة
یتم تحدید أساس توزیع المصاریف الناشئة  واإلیرادات والمصاریف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبیة الخاصة بها.

 وتطبق على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة وركة من قبل اإلدارة عن العملیات المشت
 
 یتم توزیع فائض عملیات التأمین حسب نص الالئحة التنفیذیة لشركات التأمین بین مساهمي الشركة: 
 

   
 ٪٩٠  المساهمین إلى عملیاتمحول 

 ٪١٠  المحول إلى عملیات حملة وثائق التأمین 
  ١٠٠٪ 
 
ة قبـل یجـب علـى الشـركة الحصـول علـى موافقـة المؤسسـ سـة النقـد العربـي السـعوديیـة لمؤسذمـن الالئحـة التنفی ٧٠وفقا للمادة  

 للمعایر المدرجة من قبل مجلس اإلدارة. مین مباشرة الى حملة الوثائق في وقتها وطبقاً فائض حملة وثائق التأ توزیع
 

التقـاریر المالیـة الدولیـة الجدیـدة والمعدلـة والمطبقـة مـن  ر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیراتالمعاییر الدولیة للتقاری  )ج
 ل الشركةقب

 
للسنة المالیة  المتبعة في إعداد هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع تلكإن السیاسات المحاسبیة المتبعة 

السابقة ولم ینتج عن تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المطبقة على الشركة اي تأثیر جوهري على القوائم 
 .المالیة األولیة الموجزة للشركة
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 لمحاسبیة الهامة (تتمة) و ملخص السیاسات اأسس اإلعداد  -۲

التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والمطبقـة مـن قبـل  المالیة وتفسیرات لجنة تفسیراتر المعاییر الدولیة للتقاری )ج
 (تتمة) الشركة

 
 دولیة:ا مجلس معاییر المحاسبة الیحات التالیة على المعاییر القائمة التي اصدرهاعتمدت الشركة التعدیالت والتنقلقد 

 وصفال المعیار 
تعریــف  ١٩تعــدیالت علــى معیــار المحاســبة الــدولي رقــم  ١٩معیار المحاسبة الدولي رقم 

 مساهمات الموظفین :خطط المنفعة
 ساس السهمأ الدفع على  ٢ رقممعیار التقاریر المالیة الدولي 
 عمالتجمیع األ ٣ رقممعیار التقاریر المالیة الدولي 

 قطاعات االتشغیل ٨رقم اریر المالیة الدولي معیار التق
 قیاس القیمة العادلة  ١٣رقم معیار التقاریر المالیة الدولي 
 وموجودات غیر ملموسة ممتلكات وآالت ومعدات ٣٨و  ١٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
 افصاحات الجهة ذات العالقة  ٢٤معیار المحاسبة الدولي رقم 

 استثمار عقاري ٤٠رقم  معیار المحاسبة الدولي
 . لسیاسات المحاسبیة والمركز المالي أو أداء الشركةعاله لیس له أي تاثیر على اإن تطبیق المعاییر أ

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة التي لم یسري مفعولها بعد )د

ولیة الموجزة القائمة أدناه خاصـة یخ إصدار القوائم المالیة األتى تار فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول ح
معـاییر عنـدما . تعتزم الشـركة تطبیـق هـذه البشكل معقول تطبیقها في المستقبل بالمعاییر والتفسیرات الصادرة التي تتوقع الشركة

 .تصبح ساریة المفعول
  تاریخ السریان الفعلي  وصفال / التفسیرالمعیار
 م٢٠١٨ینایر  ١ األدوات المالیة  ٩التقاریر المالیة الدولي رقم معیار 

ـ المحاسبة على ١١رقم  تعدیالت على المعیار ١١معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ستحواذ فیما یتعلق بالحصص في العملیات اإل

 المشتركة

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 م٢٠١٦ینایر  ١ لة النظامیة الحسابات المؤج ١٤معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 م٢٠١٧ینایر  ١ اإلیرادات من العقود والعمالء ١٥معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

والمعیار رقم  ١٦ رقم تعدیالت على المعیار ٣٨و  ١٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
تعلقین بتوضیح الطرق المقبولة الم ٣٨
 ستهالك واإلطفاءلإل

 م٢٠١٦ینایر  ١

المتعلق بطریقة  ٢٧ رقم تعدیالت على المعیار ٢٧ر المحاسبة الدولي رقم معیا
 حقوق الملكیة في القوائم المالیة المستقلة

 م٢٠١٦ینایر  ١

 ١٠معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

 تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي
 ٢٨ رقم لدوليومعیار المحاسبة ا ١٠ رقم

المتعلقین ببیع الموجودات أو المساهمة في 
الموجودات القائمة ما بین المستثمر وشركته 

 الشقیقه أو مشروع مشترك 

 م٢٠١٦ینایر  ١

فیما یتعلق  ١رقم  تعدیالت على المعیار ١معیار المحاسبة الدولي رقم 
 فصاحبمبادرات اإل

 م٢٠١٦ینایر  ١

 و ١٦محاسبة الدولي رقم معیار ال
 ٤١ 

 رقم والمعیار ١٦ رقم تعدیالت على المعیار
 الزراعة: االالت لحاملها فیما یتعلق  ٤١

 م٢٠١٦ینایر  ١

 ١٠معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 ومعیار المحاسبة الدولي ١٢و  
 ٢٨رقم  

تعدیالت على معاییر التقاریر المالیة بالرقمین 
 ٢٨ رقم ومعیار المحاسبة الدولي ١٢و ١٠
 الموحد ما یتعلق بتطبیق استثناء فی

 م٢٠١٦ینایر  ١

 
المـــذكورة أعـــاله علـــى القـــوائم المالیـــة للشـــركة عنـــد  التفســـیراتالشـــركة حالیـــًا بتقیـــیم تـــأثیر المعـــاییر أو التعـــدیالت أو  ادارة تقـــوم

 التطبیق.
 

۱۲ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
النقد وما فى حكمه  - ٣  

  م٢٠١٥ یونیو ٣٠ م٢٠١٤دیسمبر  ٣١
)مدققة(   )مدققة(غیر  

  ال سعوديـألف ری سعودي لایرألف 
  التأمینعملیات   

 في الصندوقنقد  ۸۱ ــ     
 نقد في البنوك ٥۲۹,۲٦۳ ٦٤۲,۷۳
٦٤۲,۷۳ ٦۱۰,۲٦۳  

  المساهمینعملیات   
 لدى البنوكنقد  ۱۹۳,۱۷٦ ۰٥٦,٥۸

 
الدفتریـة المفصـح عنهـا تقـارب  القـیمن ئتمـاني جیـد. إذات تصـنیف ا مقابلـة خـرىلـدى أطـراف أبنوك لدى ال بالنقدحتفاظ یتم اإل

 قائمة المركز المالي.في تاریخ القیمة العادلة بصورة معقولة 
 

 متاحة للبیعالات ستثمار اإل  - ٤
  

 عملیات التأمین       

) بینمـا "تـداول"في وحدات صـنادیق اسـتثماریة مدرجـة فـي سـوق المـال ( ستثمارات المتاحة للبیع في البنوك المحلیةتتمثل اإل
ملیــون  ٠,٢٨غیــر محققــة والبالغــة  خســارةجنبیــة فــي أســواق التــداول العالمیــة. تــم قیــد ســتثمارات فــي البنــوك األیــتم ادراج اإل

  )ال ســعوديـن ریــملیــو  ٠,١٢خســارة غیــر محققــة بمبلــغ  م:٢٠١٤دیســمبر  ٣١م (٢٠١٥یونیــو  ٣٠ل ســعودي كمــا فــي ـاریــ
 ستثمارات متاحة للبیع.إائض من عملیات التأمین كاحتیاطي الففي 

 
 ات المتاحة للبیع تم تلخیصها كما یلي:ستثمار الحركة في اإل

 
الرصید في 
 نهایة الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

لحركة خالل ا صافي
 الفترة
 سعودىال ـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 ال سعودىـألف ری

 عملیات التأمین

    
مدققةغیر  ــ م٢٠١٥یونیو  ٣٠في  كما  

 إستثمارات في سندات  ۲۸۲,٤ ــ      ۱۱ ٤,۲۹۳
 إستثمارات في صكوك ٤۱,۱۰۲ ۰۲۷,۹۹ )٤( ۱٤۰,۱۲٥
 حقوق ملكیة اسھمإستثمارات في  ۸۹۲ ــ      ۹٦ ۹۸۸
  مشتركةإستثمارات في صنادیق  ۰۰۰,۱۰ ۰۰۰,۱٥ ٥٦ ۲٥,۰٥٦
٤٦۲,۱۷۰ ۱٥۹ ۰۲۷,۱۱٤ ۲۷٦,٥٦  

   

 
 
 

 

الرصید في نهایة 
 الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

خالل  صافي الحركة
 الفترة
 ال سعودىـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 ال سعودىـألف ری

 

    
مدققةـــ  م٢٠١٤ دیسمبر ٣١في  كما  

 إستثمارات في سندات  ۰۱٦,٤ ــ      ۲٦٦ ٤,۲۸۲
 إستثمارات في صكوك ٥۰,۸٤۲ )۹,۷٥٦( ۱٦ ٤۱,۱۰۲
 حقوق ملكیة اسھمإستثمارات في  ــ      ۸۱۲ ۸۰ ۸۹۲
  مشتركةإستثمارات في صنادیق  ــ      ۰۰۰,۱۰ ــ      ۰۰۰,۱۰
۲۷٦,٥٦ ۳٦۲ ۰٥٦,۱ ۸٥۸,٥٤  

 

 

 

۱۳ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) متاحة للبیعالات اإلستثمار   - ٤
 عملیات المساهمین

 مدققةغیر  -م ٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 
 م٢٠١٤دیسمبر  ٣١

 )مدققة(
 م٢٠١٥ یونیو ٣٠

 )مدققة(غیر 
 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 أوراق مالیة مدرجة في سوق مالیة ٦۳,۸٦۷ ٦۰,٥٦۰
 أوراق مالیة غیر مدرجة في سوق مالیة ۹۲۳,۱ ۱۲۱,٦٤٤
۲۰٤,۱۸۲ ۷۹۰,٦٥  

 مالیةمدرجة في سوق  –المتاحة للبیع )١
الرصید في 
 نهایة الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

خالل  صافي الحركة
 الفترة
 ال سعودىـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 دىال سعو ـألف ری

 

    
مدققةغیر  ــ م٢٠١٥یونیو  ٣٠في  كما  

  ملكیة اسھم حقوق إستثمارات في  ۱٥۲,۱٤ ۳,۷۹٦ ۱٥۹,۳ ۱۰۷,۲۱
 سنداتإستثمارات في  ۳۰۹,۲۲ )۷٦۳,۳( ۸۸ ۱۸,٦۳٤
 إستثمارات صكوك ۰۹۷,۱٤ ــ      )۳( ۱٤,۰۹٤
  مشتركةإستثمارات في صنادیق  ۰۰۲,۱۰ ــ      ۳۰ ۰۳۲,۱۰
۸٦۷,٦۳ ۲۷٤,۳ ۳۳ ٥٦۰,٦۰  

    
 

الرصید في نهایة 
 الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

خالل  صافي الحركة
 الفترة
 ال سعودىـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 ال سعودىـألف ری

 

    
مدققة ــ م٢٠١٤ دیسمبر ٣١في  كما  

  ملكیة اسھم حقوق إستثمارات في  ــ      ۹۲۱,۱٥ )۷٦۹,۱( ۱٥۲,۱٤
 سندات إستثمارات في ۷۳۸,۲۱ ــ      ٥۷۱ ۳۰۹,۲۲
 إستثمارات في صكوك ۸٤۰,۲۳ )۷٦۷,۹( ۲٤ ۰۹۷,۱٤
  مشتركةإستثمارات في صنادیق  ــ      ۰۰۰,۱۰ ۲ ۰۰۲,۱۰
٥٦۰,٦۰ )۱۷۲,۱( ۱٥٤,۱٥ ٦۷۸,٤٥  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۱٤ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 (تتمة) متاحة للبیعالات اإلستثمار   - ٤
 (تتمة) عملیات المساهمین  

 (تتمة) یةغیر مدرجة في سوق مال -للبیع المتاحة )٢
الرصید في 
 نهایة الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

خالل  صافي الحركة
 الفترة
 ال سعودىـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 ال سعودىـألف ری

 

    
مدققةغیر  -م٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في   

 إستثمارات في شركة محلیة  ۹۲۳,۱ ــ      ــ      ۹۲۳,۱
 إستثمارات في سندات ۰۰۰,٦۰ )۰۰۰,٦۰( ــ      ــ     
 إستثمارات في ودیعة مرابحة ۷۲۱,٥۹ )٥۹۹,٦۰( ۸۷۸ ــ     

۹۲۳,۱ ۸۷۸ )٥۹۹,۱۲۰( ٦٤٤,۱۲۱  

     

الرصید في نهایة 
 الفترة

 ال سعودىـألف ری

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ری

خالل  صافي الحركة
 الفترة
 ال سعودىـألف ری

 الرصید في بدایة الفترة
 ال سعودىـألف ری

 

    
مدققةــ  م٢٠١٤ دیسمبر ١٣في  كما  

 شركة محلیةإستثمارات في  ۹۲۳,۱ ــ      ــ      ۹۲۳,۱
 إستثمارات في سندات ۰۰۰,٦۰ ــ      ــ      ٦۰,۰۰۰
 استثمار في ودیعة مرابحة ٥۱٦,٥۷ ــ      ۲,۲۰٥ ٥۹,۷۲۱
  ٤۳۹,۱۱۹ ــ      ۲,۲۰٥ ۱۲۱,٦٤٤

 
ـــ ١٥٢.٤الـــربح غیـــر المحقـــق والبـــالغ  تحمیـــلتـــم   م:٢٠١٤یـــو یون ٣٠( م٢٠١٥یونیـــو  ٣٠ ال ســـعودي كمـــا فـــيـملیـــون ری

ــ الخســارة ــ ٣٩٧.٢: ةغیــر المحقق قائمــة التغیــرات فــي حقــوق المســاهمین كإحتیــاطي اســتثمارات  علــىال ســعودي) ـملیــون ری
 ٣١ال ســـعودي (ـملیـــون ریـــ ٦١٩.١هـــو  م٢٠١٥یونیـــو  ٣٠ســـتثمارات متاحـــة للبیـــع كمـــا فـــي إن احتیـــاطي إمتاحـــة للبیـــع. 

 ال سعودي).ـملیون ری ١,٨٧٩: م٢٠١٤دیسمبر 
 
 .مجلس اإلدارةللتعلیمات المعتمدة من قبل ستثمارات من قبل مدیر صندوق مهني وفقا ار هذه اإلتد
 

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

 مدققةغیر  -م٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 
   
 المجموع  ۳ستوى الم  ۲المستوى   ۱المستوى   
ألف ریـال   

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
         ستثمارات المتاحة للبیعاإل
         ملكیة:وراق حقوق أ

 ۰٤٤,۲٦  ــ       ــ       ۰٤٤,۲٦  عملیات التأمین
 ۰٦۲,۳۳  ۹۲۳,۱  ۰۳۲,۱۰  ۱۰۷,۲۱  عملیات المساھمین

 
 :أوراق ائتمانیة

        

 ٤۱۸,۱٤٤  ــ       ۰۲۷,۱۳۹  ۳۹۱,٥  عملیات التأمین
 ۷۲۸,۳۲  ــ       ۰۰۰,۱۰  ۷۲۸,۲۲  عملیات المساھمین

         
  ۲۷۰,۷٥  ۰٥۹,۱٥۹  ۹۲۳,۱  ۲٥۲,۲۳٦ 

۱٥ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) متاحة للبیعالات اإلستثمار   - ٤
 (تتمة) عملیات المساهمین

 مدققة -م٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في 
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱ستوى الم  
ألف ریـال   

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
         ستثمارات المتاحة للبیعاإل

         ملكیة:أوراق حقوق 
 ۸۹٥,۱۰  ــ       ــ       ۸۹٥,۱۰  عملیات التأمین

 ۰۷۷,۲٦  ۹۲۳,۱  ۰۰۲,۱۰  ۱٥۲,۱٤  اھمینمسالعملیات 
 
 :أوراق ائتمانیة 

        

 ۳۸۱,٤٥  ــ       ۰۰۰,٤۰  ۳۸۱,٥  عملیات التأمین
 ٤۰٦,۹٦  ــ       ۰۰۰,۷۰  ٤۰٦,۲٦  عملیات المساھمین

 
 شھادات إیداع:

        

 ۷۲۱,٥۹  ــ       ۷۲۱,٥۹  ــ       عملیات المساھمین
  ۸۳٤,٥٦  ۷۲۳,۱۷۹  ۹۲۳,۱  ٤۸۰,۲۳۸ 
         
 

التغیـرات فـي  ثیرسـینعكس تـأ، حیـث رشـادياإل البیعبسعر بالتكلفة أو  مسجلةغیر متداولة  الشركة أدوات حقوق ملكیةلدى 
فـي قائمـة إدخـال ذلـك األثـر سـیتم سعر حقوق الملكیة فقط عندما یتم بیع األدوات أو یتم اعتبارهـا منخفضـة القیمـة ومـن ثـم 

 الثاني والثالث خالل الفترة.و ول تحویالت بین المستوي األ التوجد لمساهمین.األولیة لالدخل الشامل 
 

 ، صافيمدینةمین تأ أقساط – ٥
 م٢٠١٤دیسمبر ٣١

 )مدققة(
 م٢٠١٥ یونیو ٣٠

 )مدققة(غیر 
 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 

 التأمین وثائقحملة مستحق من  ۱٦٤,۳۲٦ ۳٤۱,۲۱۸
 )١١یضاح ذات عالقة (اإل جهات –مستحق من حملة وثائق التأمین ۱٥۰,۱۲٦ ٥۳۰,۱٥۸

 مشكوك في تحصیلها دیونمخصص  )۰۰۷,۳٤( )۲۲,۰۹٤(
۷۷۷,۳٤٤٥ ٥٤,۲۸۰  

 
 :/ السنة خالل الفترة المشكوك في تحصیلها مینأقساط التأحركة مخصص فیما یلي 

 
 ٣١نتهیة فيللسنة الم
 م٢٠١٤دیسمبر

 )مدققة(

لفترة الستة أشهر 
یونیو  ٣٠المنتهیة في

 م٢٠١٥
 )مدققة(غیر 

 
 
 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 

 الرصید في بدایة الفترة/ السنة ۲۲,۰۹٤ ۷۷۸,۱۹
 المخصص للفترة/ للسنة ۹۱۳,۱۱ ۳۲۳,۲

 االستخدام خالل الفترة/ السنة ــ      )۷(
 الرصید في نهایة الفترة/ السنة ۰۰۷,۳٤ ۲۲,۰۹٤

۱٦ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 مستحق من معیدي التأمین، صافي – ٦

 م٢٠١٤دیسمبر ٣١
 )مدققة(

 م٢٠١٥یونیو  ٣٠
 )مدققة(غیر 

 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 معیدي التأمینة من ذمم مدین ۱۳۲,۱۰ ۹۲۱,۷

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها )۳۸۲,۲( )٤٦۲,۲(
٤٥۹,٥ ۷٥۰,۷  

 

 / السنة:المشكوك في تحصیلها خالل الفترة مینیما یلي حركة مخصص أقساط التأف
 

 ٣١للسنة المنتهیة في
 م٢٠١٤دیسمبر

 )مدققة(

لفترة الستة أشهر 
یونیو  ٣٠المنتهیة في

 م٢٠١٥
 )مدققة(غیر 

 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 السنة / الرصید في بدایة الفترة ٤٦۲,۲ ٦۹۹,۲

 / السنة المخصص خالل الفترة عكس )۸۰( )۲۳۷(
 / السنة الرصید في نهایة الفترة ۳۸۲,۲ ٤٦۲,۲

 

 المستحقة لزكاة وضریبة الدخلا - ٧
 .بناًء على افضل ما لدى االدارة من تقدیرات مستحقة الدفع تم احتساب الزكاة  

 ٣١للسنة المنتهیة في
 م٢٠١٤دیسمبر 

لفترة الستة أشهر المنتهیة 
 :المستحقة الدفعحركة الزكاة فیما یلي  م٢٠١٥ ویونی ٣٠في

  )مدققة(غیر  )مدققة(
  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری

  السنة / الفترة بدایةالرصید في  ۱۱,۱۷٦ ۹۲۹,۲۱
 للسنة / للفترةالمحمل  ۰۰۰,۲ ۳,٥۳٥

 السنة / خالل الفترة المدفوع ــ      )۲۸۸,۱٤(
 السنة / الفترة نهایةالرصید في  ۱۳,۱۷٦ ۱۱,۱۷٦

 

ــاتعــود  نظمــة لأل بعــض التعــدیالت وفقــاإدخــال لــى إ ساســیةبصــورة أكــاة ئج الخاضــعة للز الفروقــات بــین النتــائج المالیــة والنت
 المالیة ذات الصلة.

 
 الوضع الزكوي

هادات زكـاة وحصلت علـى شـ م٢٠١٤ إلى م٢٠٠٩دیسمبر  ٣١قامت الشركة بتقدیم إقراراتها الزكویة للسنوات المنتهیة في 
 مقیدة.

 
مصـــلحة الزكـــاة  مـــن م٢٠١١إلـــى  م٢٠٠٩ للســـنوات حصـــلت الشـــركة علـــى ربوطـــات زكویـــة نهایـــة ، م٢٠١٣ عـــامخـــالل 

تعتقـد  .سـعودي الـریـ ملیـون ١٧.٦٩بمبلـغ  زكـويلمصـلحة بموجبـه مـن الشـركة التـزام ا طالبـت) المصـلحةوضریبة الـدخل (
نتیجــــــة  قــة بـــأنوهـــي علـــى ث أعــاله،  الربوطـــاتعلـــى  هادارة اعتراضــاإلقـــدمت . كـــافي المكــون مخصــص الزكـــاةاإلدارة أن 

سعودي  الـری ملیون ١٤,٢٨٨ قامت الشركة بسداد م،٢٠١٤ وخالل عام سوف تكون في صالحهــا. ومع ذلك،اإلعتــراض 
 .م٢٠١٤م الى ٢٠١٢لم تصدر المصلحة بعد الربوط للسنوات من  .م٢٠١٤خالل سنة  الربوطاتفیما یتعلق بهذه 

۱۷ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 
 (تتمة) المستحقة بة الدخللزكاة وضریا - ٧

 

 الوضع الزكوي (تتمة)    
مملكــة العربیــة الســعودیة. فــي ال الزكــاة المطبقــة الشــركة ومعرفتهــا بمتطلبــات أنظمــةعلــى فهــم  تــم احتســاب الوعــاء الزكــوي بنــاء    

مختلفــة وتقــوم المصــلحة بإصــدار الربــوط الزكویــة والتــي قــد  تفســیراتلفــي المملكــة العربیــة الســعودیة  الزكویــة تخضــع األنظمــة
 تختلف عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركة.

 رأس المال  - ٨
ــ ٢٨٠رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر  یبلــغ ــ ١٠ملیــون ســهم قیمــة الســهم الواحــد  ٢٨الــى  ال ســعودي مقســمـملیــون ری ال ـری

 سعودي. 
 
م ٢٠١٥فبرایـــر  ١٨هـــ الموافـــق ١٤٣٦الثـــاني ربیــع  ٢٩ فـــي ةالمنعقــد همین فــي الجمعیـــة العمومیــة غیـــر العادیـــةالمســـا تمــداع 

میـة فقـد تـم یت التنظى موافقـة الجهـان الشركة حصـلت علـوحیث أ ،ال سعوديـملیون ری ٢١٠ بمبلغ ولویةأسهم حقوق إصدار أ
م وانتهـت ٢٠١٥ر فبرایـ ٢٢في  والتي بدأت االكتتابفترة  ـال للسهم الواحد خاللری ١٠بسعر  سهم عادیة ملیون أ ٢١إصدار 

لــى ـال ســعودي إملیــون ریــ ٢٨٠مــال الشــركة مــن  م. وقــد اســتكملت اإلجــراءات النظامیــة وتــم زیــادة رأس٢٠١٥مــارس  ١٠فــي 
 ٢١٠س المــال بمبلــغ أصــدار لزیــادة ر إ ـال ســعودي  كتكلفــةملیــون ریــ ٩٥,٤تكبــدت الشــركة مبلــغ   ـال ســعودي.یــملیــون ر  ٤٩٠

 حقـوق المسـاهمیني تـم احتسـابه مـن خـالل قائمـة التغیـرات فـي والـذ أولویـة ـال سعودي من خالل إصدار أسـهم حقـوقملیون ری
 .األولیة

 ي نظاميإحتیاط  - ٩
من صافي  ٪٢٠ي نظامي بتحویـل إحتیاطتقوم الشركة بتكوین في المملكة العربیة السعودیة، أمین التتمشیًا مع متطلبات نظام 

 للتوزیع. قابلي غیر حتیاطهذا اإلن علمًا بأ ،المدفوع من رأس المال ٪١٠٠ي حتیاطإلى أن یبلغ اإلللمساهمین السنوي  الدخل
 
 ودیعة نظامیة  - ١٠

 

 
للسنة المنتهیة في 

 م٢٠١٤مبر دیس ٣١

لفترة الستة اشهر 
المنتهیة في       

 م٢٠١٥ یونیو ٣٠

 

 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

  ال سعوديـألف ری ال سعوديـألف ری
 عملیات المساهمین  

 ودیعة نظامیة ٤۹,۰۰۰ ۰۰۰,۲۸
 

مــن رأس  ٪١٠بنســبةلنظامیــة الودیعــة ا ، قامــت الشــركة بإیــداعتمشــیًا مــع متطلبــات نظــام التــأمین فــي المملكــة العربیــة الســعودیة
 للشـركة . الیمكـنفـي بنـك تـم إختیـاره مـن قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي ال سـعوديـملیـون ریـ ٤٩مـا قیمتـه  المال المـدفوع

العمــوالت الناتجــة عــن هــذه الودیعــة هــي مســتحقة و  ســحب هــذه الودیعــة النظامیــة بــدون موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
  .لعربي السعوديلمؤسسة النقد ا
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١١

 یونیو ٣٠و  م ٢٠١٥یونیو  ٣٠شهر المنتهیة في الستة أفترتي  خالل ذات العالقة الجهاتهم المعامالت مع أفیما یلي 
 م:٢٠١٤

الستة  لفترة المعامالت
          اشهر المنتهیة في

 م٢٠١٤یونیو  ٣٠

الستة  لفترة المعامالت
                  المنتهیة في اشهر
 م٢٠١٥یونیو  ٣٠

  

 العالقة اتذ الجهة  طبیعة المعاملة )مدققة(غیر  )مدققة(غیر 
   ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي

 عملیات التأمین   
 السعودیةمجموعة بن الدن   مكتتبة أقساط تأمین ۹٦۰,۸۲ ۸۳۱,۱۱۲

  مطالبات مدفوعة )۳٦۹,۹۱( )۰۳۱,۲۱۰(
  استثمار في صكوك ۰۲۷,۳۹ ــ     

 عضاء مجلس االدارة: أ   
 خدمات المطالبات والمخاطر (كارز)  رسوم معالجة المطالبات )۱,٤۲٦( )۲,۸۷٦(

  دفعات مسددة ۲,۷۸٦ ۱۹۳,۳
 خدمات المطالبات والمخاطر (كارز)  مكتتبة أقساط تأمین ٤۲۰ ٦۰۲

  طالبات مدفوعةم )٦٤۱( )۰۰۹,۱(
 حسان محاسني  مكتب المحامي مكتتبة أقساط تأمین ٥۰۸ ۳٦۷

  مطالبات مدفوعة )۲۸۰( )۱٥۲(
 كبار التنفیذین  مكافآت ومصروفات ذات صلة ۲,۳۸٤ ۲,۳۱٦

 عملیات المساهمین   
 أعضاء مجلس اإلدارة    كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم ٥٦۷ ٦۱۲

 
  م٢٠١٥یونیو  ٣٠ م٢٠١٤دیسمبر  ٣١

 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي
 التأمینعملیات   
 مستحق من جهات ذات عالقة  

 السعودیةمجموعة بن الدن  ۸۹۰,۱٤۹ ۳۰۰,۱٥۸
 خدمات المطالبات والمخاطر (كارز)  )٦٤( ۱٥۷

 حسان محاسني  المحاميمكتب  ۳۰۰ ۷۲
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١١
 

  م٢٠١٥یونیو  ٣٠ م٢٠١٤دیسمبر  ٣١
 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي
 ذات عالقة ةجهلمستحق   

 خدمات المطالبات والمخاطر (كارز)  )٤۷۱( ۸۸۹
   
 مساهمینعملیات ال  
 ذات عالقة اتجهلمستحق   

 أعضاء مجلس اإلدارة     ــ      ٤۰
 نجم لخدمات التأمین شركة    ۲۷۰ ۲۷۰

 

ــدفع وذمــم دائنــة أخــرى وأخــرى وموجــودات أ مقــدماً  مدفوعــة صــروفاتعــاله متتضــمن األرصــدة أ  قســاطومصــروفات مســتحقة ال
  تأمین مدینة، صافي والمستحق لحملة وثائق التامین.

 
 

 ي والمخفض السھم األساس (خسارة) / ربحیة – ۱۲
 

للفتـرة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد األسـهم المصـدرة  (الخسـارة) / الـدخلالسـهم للفتـرة بتقسـیم صـافي  (خسـارة) /ربحیـة تعـدیلتم 
 .والقائمة للفترة

 
الفائــدة مــن إصــدار أســهم ة الســابقة لــیعكس عنصــر للفتــر  المعــدل بــأثر رجعــيســهم تــم احتســاب المتوســط المــرجح لعــدد األ )أ(

 :"ربحیة السهم" كما یلي ٣٣رقم  لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي طبقاً  ق أولویةحقو 
 

لفترة الستة اشهر 
 ٣٠المنتهیة في 

 م٢٠١٤ یونیو

لفترة الستة اشهر 
 ٣٠المنتهیة في 

 م٢٠١٥یونیو 

 

 )مدققةغیر (
 

  )مدققة(غیر 

 ینایر ("باآلالف") ١سهم عادیة كما في إصدار أ ۰۰۰,۲۸ ۰۰۰,۲۸
 الف")"باآل( أثیر عنصر المكافأة إلصدار أسهم حقوق أولویةت ــ      ٤۰۰,۸
 الف")("باآل تأثیر إصدار أسهم حقوق أولویة ٤۳۱,۱٥ ــ     
        

 باآلالف")"( دیةسهم العاالمتوسط المرجح لعدد األ ٤۳,٤۳۱ ٤۰۰,۳٦
 

القیمـة النظریـة والـذي هـو معـدل  ٣,١التعـدیل  معامـلسـتخدام إب سهم العادیة للفترة السابقةاأل دحتساب المتوسط المرجح لعدإتم 
فـي  ال سعودي  للسهم العـاديـری ٦١,٢١ غبمبل سعر اإلغالقلسهم العادي و ال سعودي لـری ٦٣,١٦بمبلغ  لقیمة حق اإلكتتاب

 .أولویة سهم حقوقأصدار إسهم قبل الذي تم فیه تداول األ رخیالیوم األ
 

 
 

 
 
 
 
 

۲۰ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة)السهم األساسي والمخفض  / (خسارة) حیةرب  – ۱۲
 

  :ساسیة والمخفضة للسهم كما یلياأل (الخسائر) / رباحتم احتساب األ (ب)
 

لفترة الستة أشهر 
 یونیو ٣٠المنتهیة في

 م٢٠١٤
لفترة الستة أشهر 

یونیو  ٣٠المنتهیة في
 م٢٠١٥

 

 )مدققةغیر (
 

  )مدققة(غیر 
   
 سعودي) (ألف ریـال للفترة / (الخسارة) خلصافي الد ۰٤۷,۲٤ )۱٥,۳۸٥(

 )أ ١٢یضاح (اإل -)سهم العادیة ("باآلالف"المتوسط المرجح لعدد األ ٤۳,٤۳۱ ٤۰۰,۳٦
   
 معدلة –)ال سعوديـساسیة والمخفضة  للسهم (ری(الخسائر) األ  /رباحاأل ۰٫٥٥ )۰٫٤۲(

  
 المعلومات القطاعیة –  ١٣       

 
بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها  الاالعمریقة إعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات مع ط تمشیاً 

 ومطلوباتها كما هو مبین أدناه.
 

 .وٕایرادات أخرىالعمومیة واإلداریة  المصروفاتنتائج القطاعات  تتضمنال 
 

 التأمین المدینة قساطأ، المتاحة للبیع اتستثمار اإل د وما فى حكمه،النق ،عملیات التأمین موجودات القطاعات تتضمنال 
 .وأثاث، تجهیزات ومعداتخرى أ موجوداتو  مقدماً مدفوعة  مصروفات ،(صافي) معیدي التأمین منمستحق ، (صافي)

 

 المطلوباتو المستحقة  المبالغإلى حملة الوثائق،  مستحقمعیدي التأمین،  مستحق إلىمطلوبات القطاعات  تتضمن ال
 مخصص نهایة الخدمة للموظفین.و إلى عملیات المساهمین مستحق الاألخرى، 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في طبي سیارات طاقة خرىأ المجموع

 مدققةغیر  –م٢٠١٥یونیو  ٣٠
  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي

      
 مین المكتتبةأقساط التأإجمالي  ٥٤۱,۱٦ ۹۸۰,۱٦٤ ٤۱,۳۳۳ ٤۸,۹۰۱ ۲۷۱,۷٥٥

 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  ــ      )۳٥۱( )٤۰,٦۲۱( )۰۸۱,۳۸( )۰٥۳,۷۹(
 أقساط تأمین فائض الخسارة         ــ      )۲۳۸( ــ      )٥۷۱( )۸۰۹(

 المكتتبة التأمین أقساط صافي ٥٤۱,۱٦ ۳۹۱,۱٦٤ ۷۱۲ ۲٤۹,۱۰ ۸۹۳,۱۹۱

)٥۳۹,۱۹( )٦٤( )۲۷۰( )٦٤۹,۳۳( ٤٤٤,۱٤ 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتسبة
 التأمین المكتسبة أقساطصافي  ۳۰,۹۸٥ ۷٤۲,۱۳۰ ٤٤۲ ۱۰,۱۸٥ ۱۷۲,۳٥٤
  عموالت إعادة التأمین المكتسبة  ــ      ۱٦٦ ۸۱٤ ۹۸۷,۸ ۹٦۷,۹
۳۲۱,۱۸۲ ۱۷۲,۱۹ ۲٥٦,۱ ۹۰۸,۱۳۰ ۹۸٥,۳۰    

      
 المدفوعة المطالبات إجمالي ۷٦۸,۳٥ ۲٤۹,۱٦۱ ــ      ۷۸۱,۱۱ ۷۹۸,۲۰۸

 ــ      )۲۷۱( ــ      )٦٥۲,۷( )۹۲۳,۷(
من اجمالي  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

 المدفوعة المطالبات
 المدفوعة المطالبات صافي ۷٦۸,۳٥ ۹۷۸,۱٦۰ ــ      ٤,۱۲۹ ۲۰۰,۸۷٥

 التسویة تحت المطالبات صافي في التغیر )۰۱٥,٦( )٦۰۳,٦٥( ــ      )۳۲۰( )۹۳۸,۷۱(
 صافي المطالبات المتكبدة ۷٥۳,۲۹ ۳۷٥,۹٥ ــ      ۸۰۹,۳ ۹۳۷,۱۲۸
 التأمین وثائق االستحواذ على تكالیف ۸۰۱ ۷۷٥,۳ ــ      ۱,۸۳٦ ٦,٤۱۲
  ٥٥٤,۳۰ ۱٥۰,۹۹ ــ      ٦٤٥,٥ ۳٤۹,۱۳٥
 االكتتاب نتیجةصافي  ٤۳۱ ۷٥۸,۳۱ ۱,۲٥٦ ٥۲۷,۱۳ ٤٦,۹۷۲

      
 عمومیة و إداریة (غیر موزعة) مصروفات     )۰۹۳,۳۲(
 اتعاب اشراف وتفتیش  )۱٥٦( )٦٦۲( )۲۰۷( )۱۸۸( )۲۱۳,۱(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۳٤۰( ــ      ــ      ــ      )۳٤۰(

 ایرادات اخرى (غیر موزعة)     ۳٥٤
 لفائض من عملیات التأمینا     ٦۸۰,۱۳

۲۱ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 (تتمة) المعلومات القطاعیة – ١٣

 

     
 لفترة الستة أشهر المنتهیة في

 )مدققةغیر ( –م٢٠١٥یونیو  ٣٠
  طبي سیارات طاقة أخرى المجموع

  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي
 التأمین المكتتبة أقساطإجمالي  ٤۸,۲۳۹ ۰۰۱,۳۷۲ ۷۳,۸۳٤ ٤٦۹,۱۱۳ ٦۰۷,٥٤۳

 أقساط إعادة التأمین المسندةناقصا:  ــ      )۷۹۷( )٥٦۳,۷۲( )۱۹۱,۸٥( )٥٥۱,۱٥۸(
 أقساط تأمین فائض الخسارة         )۳۰۰( )٤۷٦( ــ      )۱,۳۹٤( )۱۷۰,۲(

 تبةالمكت التأمین أقساط صافي ٤۷,۹۳۹ ۷۲۸,۳۷۰ ۲۷۱,۱ ۲٦,۸۸٤ ٤٤٦,۸۲۲

)۱۱۸,۱۰۰( ٥۰۲,٥ )٦٥۱( )۰٥۸,۱۲۰( ۰۸۹,۱٥ 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتسبة
 التأمین المكتسبة أقساطصافي  ٦۳,۰۲۸ ٦۷۰,۲٥۰ ٦۲۰ ۳۲,۳۸٦ ۳٤٦,۷۰٤
  عموالت إعادة التأمین المكتسبة ۱ ۲۹۲ ۱,۳۲٥ ۲٤۷,۱۹ ۲۰,۸٦٥
٥٦۹,۳٦۷ ٦۳۳,٥۱ ۹٤٥,۱ ۹٦۲,۲٥۰ ۰۲۹,٦۳  

      
 المدفوعة المطالبات إجمالي ۸٦٦,۷۹ ٧٧١,٢٦٩ ــ      ۸۲۰,۱۸ ٤٥۷,۳٦۸

 ــ      )۱۳۱,٥( ــ      )۱۳,۲۱٦( )۳٤۷,۱۸(
من اجمالي  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

 المدفوعة المطالبات
 المدفوعة المطالبات صافي ۸٦٦,۷۹ ٦٤۰,۲٦٤ ــ      ٦۰٤,٥ ۱۱۰,۳٥۰

 التسویة تحت المطالبات صافي في التغیر )٦۸۷,۱۰( )٦٤٥,٦٦( ــ      )٤۱۸,۲( )۷٥۰,۷۹(
 صافي المطالبات المتكبدة ۱۷۹,٦۹ ۹۹٥,۱۹۷ ــ      ۳,۱۸٦ ۳٦۰,۲۷۰
 التأمین وثائق االستحواذ على تكالیف ٥۹٥,۱ ٦۷۱,٦ ــ      ۹۰۳,۳ ۱٦۹,۱۲
  ۷۷٤,۷۰ ٦٦٦,۲۰٤ ــ      ۰۸۹,۷ ٥۲۹,۲۸۲
 عملیات التأمین نتیجة  صافي )۷,۷٤٥( ۲۹٦,٤٦ ۱,۹٤٥ ٥٤٤,٤٤ ۰٤۰,۸٥

      
 عمومیة و إداریة (غیر موزعة) مصروفات     )۰۱٤,٦۲(
 اتعاب اشراف وتفتیش )۳۱۹( )۱,۲٦٤( )۳٦۹( )٤۱۰( )۳٦۲,۲(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۷۰٤( ــ      ــ      ــ      )۷۰٤(

 ایرادات اخرى (غیر موزعة)     ۷۸٥
      

 الفائض من عملیات التأمین     ۲۰,۷٤٥
 

 مدققةغیر  –م٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في  طبي سیارات طاقة أخرى المجموع
  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي

     
 موجودات عملیات التأمین

 

 ــ      ۲۸٥ ٥۲,۲۸۳ ۰۹۹,۲۰٥ ٦٦۷,۲٥۷
معیدي التأمین من األقساط غیر  حصة

 المكتسبة

 ۳۹٤,۱ ۱۸۹,۱ ــ      ۱۱۷,٥۷٥ ۱٥۸,۱۲۰
حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 

 التسویة
 مؤجلة لالستحواذ على وثائق تكالیف ۰۱٤,۱ ۸٥۹,۸ ــ      ۲۲٥,٥ ۰۹۸,۱٥
 غیر موزعةموجودات      ۳۸۰,۸۰۲
 موجودات عملیات التأمین جماليإ     ۱,۳۰۳,۱۹٥

      
 مطلوبات وفائض عملیات التامین     

 غیر مكتسبة تأمین أقساط ۲۲۷,۳۹ ۸۱۸,۳۱۲ ۹۳٤,٥۲ ۰٥۸,۲۱۸ ٦۲۳,۰۳۷
 احتیاطي مخاطر قائمة ــ      ــ      ــ      ۲۸۲,۳ ۲۸۲,۳
 مخصص معالجة المطالبات ــ      ٤۰٥,۲ ــ      ــ      ۲,٤۰٥
 احتیاطي كوارث ــ      ــ      ــ      ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة ۸۲٤,۳۹ ۲۳٦,۱۱٦ ــ      ۱۳٤,۱۹٥ ۲۹۰,۲٥٥
 دخل عموالت غیر مكتسبة  ۱ ۳۷٤ ــ      ۱۱۸,۲۹ ٤۹۳,۲۹
 مطلوبات غیر موزعة وفائض متراكم     ۳۳۱,۲٤٦

۱،۱۹٥،۳۰۳     
والفائض  عملیات التأمینإجمالي مطلوبات 

 المتراكم

۲۲ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة – ١٣
 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في    
 )مدققةغیر ( -م٢٠١٤یونیو  ٣٠

  طبي سیارات طاقة أخرى المجموع
  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي

      
 التأمین المكتتبة أقساطالي إجم ۹۹۳,۲۷ ۱٥۰,۹۳ ۱۱۹,۳٥ ٥٤۸,۳٦ ۸۱۰,۱۹۲

 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  ــ      )۲۷۲( )۳٤,٥۱٤( )۰۹۰,۲۸( )۸۷٦,٦۲(
 أقساط تأمین فائض الخسارة         )۱۲( )۲٥۰( ــ      )۷۱٤( )۹۷٦(
      

 المكتتبة التأمین أقساط صافي ۹۸۱,۲۷ ٦۲۸,۹۲ ٦۰٥ ۷,۷٤٤ ۹٥۸,۱۲۸

۹۱۳,٦۹ ۹۰٥,۱ )۱٦۷( ۹۲۱,٥٤ ۲٥٤,۱۳ 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتسبة
 التأمین المكتسبة أقساطصافي  ۲۳٥,٤۱ ٥٤۹,۱٤۷ ٤۳۸ ٦٤۹,۹ ۸۷۱,۱۹۸
 عموالت إعادة التأمین المكتسبة  ــ      ۲۳٤ ٥٥۲ ۹,۱۲٦ ۹۱۲,۹
۷۸۳,۲۰۸ ۷۷٥,۱۸ ۹۹۰ ۷۸۳,۱٤۷ ۲۳٥,٤۱  

      
      

 المدفوعة المطالبات إجمالي ۳٦٦,۲۱ ۹٤٤,۱٥۹ ــ       ٦۱,۳٤۹ ٦٥۹,۲٤۲

 )۱۱۳,۱( )۹( ــ      )۰۹٥,٥۷( )٥۸,۲۱۷(
من اجمالي  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

 المدفوعة المطالبات
 المدفوعة المطالبات صافي ۲٥۳,۲۰ ۹۳٥,۱٥۹ ــ      ۲٥٤,٤ ٤٤۲,۱۸٤
 التسویة تحت المطالبات صافي في التغیر ۰۹۱,۱٦ ٦۸۹,۲ ــ      )٤٥۰,۱( ۳۳۰,۱۷
 صافي المطالبات المتكبدة ۳٤٤,۳٦ ٦۲٤,۱٦۲ ــ      ۲,۸۰٤ ۷۷۲,۲۰۱
 التأمین وثائق االستحواذ على تكالیف ۱٦۱,۱ ۸٥۱,۱ ــ      ۱,٤۷٦ ٤,٤۸۸
  ٥۰٥,۳۷ ٤۷٥,۱٦٤ ــ      ٤,۲۸۰ ۲٦۰,۲۰٦
 اإلكتتاب نتیجةصافي  ۷۳۰,۳ )٦۹۲,۱٦( ۹۹۰ ۱٤,٤۹٥ ٥۲۳,۲

      
 مصروفات عمومیة واداریة (غیر موزعة)     )۱۹,۷۹٤(
 تعاب اشراف وتفتیشأ )۱٤۰( )٤٥۸( )۱۷٦( )۱٦۹( )۹٤۲(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۲۸۰( ــ      ــ      ــ      )۲۸۰(

 ایرادات اخرى (غیر موزعة)     ٥۹۹
      
 العجز من عملیات التأمین     )۱۷,۸۹٤(

                                 
۲۳ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 (تتمة) المعلومات القطاعیة – ١٣

 
 لفترة الستة أشهر المنتهیة في طبي سیارات طاقة أخرى المجموع

 ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي غیر مدققة –م ٢٠١٤یونیو  ٣٠
      

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۹۹,۸۰۱ ۲۸۲,۱۱۹ ۷۰,۲۳۸ ۱۲۸,۳۲٥ ٤۸۳,٥۸۰
 ناقصًا: أقساط إعادة التأمین المسندة ــ      (٤۲٤) (٦۹,۰۲۸) (۹٥,٥۹۸) (۰٥۰,۱٦٥)

 أقساط تأمین فائض الخسارة         (۲۱۳) (٥۰۰) ــ      (۱,۲٥۷) (۱,۹۷۰)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ٥۸۸,۹۹ ۲۸۱,۱۹٥ ۱,۲۱۰ ٤۷۰,۳۱ ٤٦۳,٤۱۳
 في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة التغیر (۲۳،۰۳۳) (۱۱,۳٥۲) (٦۳۹) (۷،۷۲۰) (٤۲,۷٤٤)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۷٦,٥٥٥ ۲٦۹,۸٤۳ ٥۷۱ ۲۳,۷٥۰ ۳۷۰,۷۱۹
 عموالت إعادة التأمین المكتسبة      ــ ٤۲۳ ٥۱٦,۱ ۱۷,۲۸٥ ۱۹,۲۲٤

۳۸۹,۹٤۳   ٤۱,۰۳٥ ۲,۰۸۷ ۲۷۰,۲٦٦ ۷٦,٥٥٥  
 إجمالي المطالبات المدفوعة ٤۹,۹۹٤ ۲۹٥,۸٤٦ ــ      ۷۹۳,٦٦ ٦۳۳,٤۱۲

 (۱,۸۸۳) (٤۱٦) ــ      (٦۰,۷۱٦) (٦۳,۰۱٥)
 اجمالي ناقصًا: حصة معیدي التأمین من

 المدفوعة المطالبات
 صافي المطالبات المدفوعة ٤۸,۱۱۱ ۲۹٥,٤۳۰ ــ      ۰۷۷,٦ ٦۱۸,۳٤۹
 في صافي المطالبات تحت التسویة التغیر ۱۷,۱۹۸ (٦۹٦,۲۰) (۱۰٦) ۳٤۰ (۳,۲٦٤)

 صافي المطالبات المتكبدة ۳۰۹,٦٥ ۷۳٤,۲۷٤ (۱۰٦) ٦,٤۱۷ ۳٥٤,۳٤٦
 وثائق التأمین على االستحواذتكالیف  ۲,۳۰٥ ۳,۳۰٦ ــ      ۳,۲۷٤ ۸,۸۸٥

۳٥٥,۲۳۹ ۹,٦۹۱ (۱۰٦) ۲۷۸,۰٤۰ ٦۷,٦۱٤  
 صافي نتیجة اإلكتتاب ۸,۹٤۱ (۷,۷۷٤) ۲,۱۹۳ ۳۱,۳٤٤ ۷۰٤,۳٤

      
 مصروفات عمومیة وٕاداریة (غیر موزعة)     (٤۹,۰۱۷)
 أتعاب إشراف وتفتیش (٤۹۹) (٤۰۸,۱) (۳٥۱) (٥٦٥) (۲,۸۲۳)
 مجلس الضمان الصحي التعاونيأتعاب  (۱,۱٤۸)      ــ      ــ      ــ (۱,۱٤۸)

 إیرادات أخرى (غیر موزعة)     ٥۸۸,۱
      

 عملیات التأمینالعجز من      (۱٦،٦۹٦)
 

 مدققة –م٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في  طبي سیارات طاقة أخرى المجموع
  ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي ألف ریـال سعودي

 موجودات عملیات التأمین     
      

 ــ      ٦٦٤ ــ      ۲۷۲,۱٦٥ ۹۳٦،۱٦٥
ساط غیر حصة معیدي التأمین من األق

 المكتسبة

 ۳۱٤,۱ ٥۷٤,۳ ــ      ۹٥۷,۹٥ ۱۰۰،۸٤٥
حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 

 التسویة
 مؤجلة لالستحواذ على وثائق تكالیف ۱٦۱,۱ ٤۹٥,٦ ــ      ٦,۳۲۹ ۱۳،۹۸٥

 غیر موزعةموجودات      ۷٤٦،٥۸۹
      

 ملیات التأمینجمالي موجودات عإ     ۱،۰۲۷،۳٥٥
      
 وفائض عملیات التامین  مطلوبات     
      

 غیر مكتسبة تأمین أقساط ۳۱٦,٥٤ ۱۳۹,۱۹۳ ــ      ۷۳۳,۱۸۳ ٤۳۱,۱۸۸
 قائمةأخطار احتیاطي  ــ      ــ      ــ      ۲۸۲,۳ ۲۸۲,۳
 مخصص معالجة المطالبات ــ      ٤۰٥,۲ ــ      ــ      ۲,٤۰٥
 دخل عموالت غیر مكتسبة  ــ      ۱٦۰ ــ      ۲۸۳,۲۹ ٤٤۳,۲۹
 احتیاطي كوارث ــ      ــ      ــ      ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة ٤۳۱,٥۰ ۲٦٦,۱۸٥ ــ      ۱۱٤,۹۹٥ ٦۹۲,۳٥۰
 مطلوبات غیر موزعة وفائض متراكم     ۲۰۹,۸٤٥

۱،۰۲۷،۳٥٥     
إجمالي مطلوبات عملیات التأمین والفائض  
 متراكمال

 

۲٤ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودیة )

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ یونیو ٣٠ كما في

 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة – ١٤
القیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن مبادلة أصل أو سداد التزام بـه بـین طـرفین بعلمهمـا ومـلء إرادتهمـا فـي معاملـة تـتم علـى أسـس 

ومبلــغ  متاحــة للبیــع اراتســتثمإ و  (صــافي) مدینــة تتكــون الموجــودات المالیــة للشــركة مــن نقــد ومــا فــي حكمــه وأقســاط  تــأمین ٠تجاریــة
ومبـالغ مسـتحقة لمعیـدي  تحـت التسـویةمـن مطالبـات  المالیة هاوودیعة نظامیة وتتكون مطلوبات (صافي) مینمعیدي التأمستحق من 

ال تختلــف القیمــة العادلــة  .خــرىات األوبعــض المطلوبــ ومبــالغ مســتحقة لعملیــات المســاهمین الوثــائق لحملــة ومبــالغ مســتحقة مینأالتــ
 عداد القوائم المالیة.كما في تاریخ إ ودات والمطلوبات المالیة للشركة جوهریا عن قیمتها الدفتریةللموج

 

 ة العادلة ة العادلة والتسلسل الهرمي للقیمتحدید القیم
 األدوات المالیة واإلفصاح عنها: القیمة العادلة لألدوات تستخدم الشركة المستویات التالیة لتحدید 

 

 (دون تعدیل أو إعادة ترتیب). الموجودات أو المطلوبات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات ١المستوى 
 

مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى تستند جمیـع المـدخالت المالیة : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات ٢المستوى 
 الهامة لها إلى بیانات مرصودة للسوق.

 

 حظتها.أسالیب تقییم الیستند أي مدخل مهم منها إلى بیانات سوق یمكن مال :٣وى المست
 

 أرقام المقارنة – ١٥
 الحالیة. عرض الفترة السابقة لتتوافق مع الفترة امتقریب بعض أرقأعید 

 
 موافقة مجلس اإلدارة – ١٦
 .م٢٠١٥ یولیو ٢٢ الموافق هـ١٤٣٦ شوال ٦ بتاریخدارة من مجلس اإل الموجزة األولیةالموافقة على القوائم المالیة  تتم

۲٥ 
   




