
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 )سعود�ة مساهمة شركة(

 
  غیر المدققة الموجزة األول�ة المال�ة القوائم

 م٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  المنتهیتینواالثنى عشر شهرًا  شهرأ تي الثالثةلفتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 ) سعود�ة مساهمة شركة( 

 غیر المدققةالموجزة  األول�ة المال�ة القوائم
 م٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  المنتهیتین أشهر واالثني عشر شهراُ  الثالثةتي لفتر 

 
 صفحة ات�جدول المحتو

 ١ تقر�ر مراجعي الحسا�ات المستقلین حول الفحص المحدود للقوائم المال�ة األول�ة الموجزة

 ٣ – ٢ األول�ةائمة المركز المالي ق

 ٤ ةاألول�قائمة عمل�ات التأمین والفائض المتراكم 

 ٥ األول�ةقائمة عمل�ات المساهمین 

 ٦ األول�ةالدخل الشامل قائمة 

 ٧ األول�ةقائمة التغیرات في حقوق المساهمین 

 ٨ األول�ةقائمة التدفقات النقد�ة لعمل�ات التأمین 

 ٩ األول�ةللمساهمین  قائمة التدفقات النقد�ة 

 ٢٨ ـــــــ ١٠ الموجزة األول�ةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
 





















 ین التعاونيالشركة المتحدة للتأم
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة
 م٢٠١٥د�سمبر  ٣١كما في 

   
 واألنشطة الرئ�س�ةالتنظ�م  -۱

 
 واألنشطة الرئ�س�ةالتنظ�م  ) أ

فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة �موجــب  مســجلةمســاهمة ســعود�ة  شــركة هــي الشــركة المتحــدة للتــأمین التعــاوني ("الشــركة") 
المركز الرئ�سي  �قع). م٢٠٠٨یونیو  ٦الموافق هـ (١٤٢٩ خرةاآلجمادى  ٦بتار�خ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقم  لتجاري لسجـل اا

المملكـة  ٢١٤٢٢ جـدة ٥٠١٩ص . ب  الروضـة ، حـي الخالد�ـة ارعشـ والرا�ـع) مل (الطـابق األولخمركز الم فيللشركة 
 .العر��ة السعود�ة

 

ٕاعـادة التـأمین التعـاوني واألنشـطة المتعلقـة بهـا فـي المملكـة العر��ـة التـأمین و رئ�سي في مزاولة أعمال یتمثل نشاط الشركة ال
ص مـن مؤسسـة النقـد العر�ـي ) ، إستلمت الشركة الترخ�م٢٠٠٨مایو  ٥ الموافقهـ (١٤٢٩ر��ع الثاني  ٢٩السعود�ة. في 

 .م٢٠٠٩ینایر  ١عمالها في أ  بدأت الشركة السعود�ة.ٕاعادة التأمین في المملكة العر��ة التأمین و  لمزاولة السعودي
      

 المحفظة تحو�ل ) ب
ها قامت �االستحواذ علـى بي اس سي ("ال�ائع") التي �موجب ال�حر�ن –أبرمت الشركة اتفاق�ة مع شركة یو سي أ�ه للتأمین 

 ديملیـون ر�ــال سـعو  ٦٥٦,٩٥�مبلـغ  م٢٠٠٨د�سـمبر  ٣١في المملكة العر��ة السعود�ة اعت�ـارا مـن  ال�ائععمل�ات تأمین 
 تـم .مؤسسـة النقـد العر�ـي السـعوديالمعاملـة مـن قبـل  هـذه الموافقة علـى ت. تمديـال سعو ملیون ر� ٧٨,٤ �مبلغ شهرة مع

�عد الحصول على الموافقة المحـددة مـن مؤسسـة النقـد �الكامل دفع مبلغ الشهرة المستحق الدفع لل�ائع  م٢٠٠٨لسنة  الحقا
 العر�ي السعودي.

 
 الهامة س�اسات المحاسب�ة ملخص الو س اإلعداد اأس -۲

 

 تزامب�ان اإلل ) أ
التقـــار�ر المال�ـــة األول�ـــة ("مع�ـــار  )٣٤(رقـــم  يلمع�ـــار المحاســـ�ة الـــدول وفقـــاً المـــوجزة  األول�ـــةتـــم إعـــداد القـــوائم المال�ـــة لقـــد 

مـع تلــك تتفـق  المـوجزة األول�ــةلس�اســات المحاسـب�ة المت�عـة فـي إعــداد هـذه القـوائم المال�ـة إن ا. ")٣٤المحاسـ�ة الـدولي رقـم 
 المت�عة في إعداد القوائم المال�ة السنو�ة.

 
 د�ســـمبر ٣١فــي  المنتهیتــینواالثنــى عشــر شــهرًا أشــهر تـــي الثالثــة لفتر المــوجزة  األول�ــةن تقــرأ هــذه القــوائم المال�ــة یجــب أ
 إدارة الشـركة اء مجلـسضـعأ  عتقـد� .م٢٠١٤د�سـمبر  ٣١كما بتـار�خ  المدققةلمال�ة ا القوائم ع("الفترة") �التزامن م م٢٠١٥

الضـرور�ة لعـرض نتـائج  )�ما فـي ذلـك التعـد�الت العاد�ـة المتكـررة( تعكس كل التعد�التالموجزة  األول�ةن القوائم المال�ة أ
 .المتوقعة السنو�ة لنتائجهاللشركة قد ال تكون مؤشرا  األول�ةن النتائج إالمعروضة.  األول�ةللفترة  عدل�العمل�ات 

 
 د�سمبر. ٣١نظام سنة مال�ة تنتهي في تت�ع الشركة 

 
و�ـــتم تقر�بهـــا ألقـــرب ألـــف ر�ــــال  لكونـــه العملـــة الوظ�ف�ـــة للشـــركة ال الســـعوديـالر�ـــاألول�ـــة المـــوجزة �القـــوائم المال�ـــة تظهـــر 

   ما لم یذكر خالف ذلك.سعودي، 
مال�ــة اســتخدام تقــدیرات وافتراضــات تــؤثر فــي لتقــار�ر الللمعــاییر الدول�ــة لوفقــًا  األول�ــة المــوجزةتطلــب إعــداد القــوائم المال�ــة ی

اإلفصـاح عـن الموجـودات والمطلو�ـات المحتملـة، إن وجـدت، �تطلـب أ�ضـًا عنهـا و  المفصـحم�الغ الموجودات والمطلو�ـات 
ة عنهـا خـالل فتـرة القـوائم المال�ـ المفصـحوم�ـالغ اإلیـرادات والمصـار�ف المـوجزة  األول�ـةكما فـي تـار�خ القـوائم المال�ـة وذلك 

أن هذه التقدیرات والقرارات مبن�ة على أفضـل مـا لـدى اإلدارة مـن علـم �األحـداث والتصـرفات الحال�ـة  ومع. األول�ة الموجزة
   .إال أن النتائج الفعل�ة قد تختلف عن تلك التقدیرات

وائم المال�ـة الكاملـة، والتـي ال تشتمل القوائم المال�ة األول�ة الموجزة على جم�ع المعلومات واإلفصاحات المطلو�ة إلعداد الق
  تم اعدادها وفقا للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة.

 
۱۰    

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) و س اإلعداد اأس  -۲

 
۳-  

 ب�ان اإللتزام (تتمة) ) أ
 

كافــة وتســو�ة  اســتردادترتیــب الســیولة. ومــن المتوقــع  حســب�صــورة عامــة  األول�ــةتعــرض الشــركة قائمــة المركــز المــالي 
   .األولي التقر�ر عدادك خالل اثني عشر شهرا �عد تار�خ إ على التوالي، وذل ت والمطلو�ات المال�ةالموجودا

 العرض ساأس  ) ب
 

وفقـًا لمتطل�ـات نظـام شـركات تحتفظ الشركة �سجالت محاسب�ة منفصلة لكل من عمل�ات التأمین وعمل�ـات المسـاهمین 
. تــدرج الموجــودات والمطلو�ــات وتعــرض القــوائم المال�ــة علــى هــذا النحــو ســعود�ةالتــأمین العاملــة فــي المملكــة العر��ــة ال

واإلیــرادات والمصــار�ف الخاصــة �كــل نشــاط فــي الــدفاتر المحاســب�ة الخاصــة بهــا. یــتم تحدیــد أســاس توز�ــع المصــار�ف 
 وتطبق على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة وركة من قبل اإلدارة الناشئة عن العمل�ات المشت

 
 :ي للشركةسط�قًا للنظام االساالناشئ عن عمل�ات التامین یتم توز�ع فائض عمل�ات التأمین  

 
 ٪٩٠  المساهمین إلى عمل�ات المحول

 ٪١٠  عمل�ات التأمینإلى محول ال
  ١٠٠٪   

  .العجز إلى عمل�ات المساهمین كامل إذا كانت نتائج عمل�ات التأمین عجز، یتم تحو�ل
 

ة �ة لمؤسسة النقد العر�ي السعودي یجب على الشركة الحصول على موافقة المؤسسذمن الالئحة التنفی ٧٠وفقا للمادة 
مــن قبــل مجلــس  المدرجــة معــاییرلل مین م�اشــرة الــى حملــة الوثــائق فــي وقتهــا وط�قــاً قبــل توز�ــع فــائض حملــة وثــائق التــأ

 اإلدارة.
 

التقـار�ر المال�ـة الدول�ـة الجدیـدة والمعدلـة والمط�قـة  یراتر المال�ـة وتفسـیرات لجنـة تفسـالمعاییر الدول�ة للتقـار� ) ج
 ل الشركةمن قب

 
للســنة المال�ــة المت�عــة إن الس�اســات المحاســب�ة المت�عــة فــي إعــداد هــذه القــوائم المال�ــة األول�ــة المــوجزة تتوافــق مــع تلــك 

الشـركة اي تـأثیر جـوهري علـى القـوائم السا�قة ولم ینـتج عـن تبنـي المعـاییر الجدیـدة والمعدلـة والتفسـیرات المط�قـة علـى 
 المال�ة األول�ة الموجزة للشركة.

   
 لقد اعتمدت الشركة التعد�الت والتنق�حات التال�ة على المعاییر القائمة التي اصدرها مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة:

 
 المع�ار 
 

 الوصف

تعر�ف خطط  ١٩ولي رقم تعد�الت على مع�ار المحاس�ة الد ١٩مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 مساهمات الموظفینالمنفعة المحددة: 

 ساس السهمأ الدفع على  ٢ مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم
 عمالتجم�ع األ ٣ مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم

 قطاعات االتشغیل ٨مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 ق�اس الق�مة العادلة  ١٣مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

 ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملموسة ٣٨و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 افصاحات الجهة ذات العالقة  ٢٤مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 استثمار عقاري  ٤٠مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

 
 حاسب�ة والمركز المالي للشركة أو أداء الشركة. إن تطبیق المعاییر أعاله ل�س له أي تاثیر على الس�اسات الم
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) و س اإلعداد اأس -۲

 
 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة الصادرة التي لم �سري مفعولها �عد ) د

 
ول�ـة المـوجزة القائمـة أدنـاه خاصـة م المال�ـة األتى تـار�خ إصـدار القـوائف�ما یلي المعاییر الصادرة ولكنها لم تص�ح نافذة المفعول ح

معـاییر عنـدما . تعتـزم الشـركة تطبیـق هـذه ال�شـكل معقـول تطب�قهـا فـي المسـتقبل �المعاییر والتفسیرات الصادرة التي تتوقـع الشـركة
 .تص�ح سار�ة المفعول

 
 تار�خ السر�ان الفعلي الوصف / التفسیرالمع�ار

 
 م٢٠١٨ینایر  ١ األدوات المال�ة  ٩لي رقم مع�ار التقار�ر المال�ة الدو 

ـ المحاس�ة على ١١رقم  تعد�الت على المع�ار ١١مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
ستحواذ ف�ما یتعلق �الحصص في العمل�ات اإل

 المشتركة

 
 

 م٢٠١٦ینایر  ١
 م٢٠١٦ینایر  ١ المؤجلة الحسا�ات النظام�ة ١٤مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 م٢٠١٨ینایر  ١ العمالءمع  اإلیرادات من العقود ١٥مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

والمع�ار رقم  ١٦ رقم تعد�الت على المع�ار ٣٨و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
تعلقین بتوض�ح الطرق المقبولة الم ٣٨
 ستهالك واإلطفاءلإل

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

المتعلق �طر�قة  ٢٧ رقم تعد�الت على المع�ار ٢٧ي رقم مع�ار المحاس�ة الدول
 حقوق الملك�ة في القوائم المال�ة المستقلة

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ومع�ار  ١٠�ر المال�ة الدولي رقم مع�ار التقار 
 ٢٨المحاس�ة الدولي رقم  

 تعد�الت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي
 ٢٨ رقم ومع�ار المحاس�ة الدولي ١٠ رقم

المتعلقین بب�ع الموجودات أو المساهمة في 
 ت القائمة ما بین المستثمر وشركةالموجودا

 مشروع مشتركأو  شق�قة

 
 
 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

ف�ما یتعلق  ١رقم  تعد�الت على المع�ار ١مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 فصاحاإل ة�م�ادر 

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 رقم والمع�ار ١٦ رقم ت على المع�ارتعد�ال ٤١و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
اثمار الن�اتات . �الزراعةف�ما یتعلق  ٤١

 الزراع�ة

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ومع�ار  ١٢و  ١٠مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 ٢٨رقم  المحاس�ة الدولي 

 ١٠تعد�الت على معاییر التقار�ر المال�ة 
ما ف� ٢٨ رقم ومع�ار المحاس�ة الدولي ١٢و

 التوحیدق بتطبیق استثناء یتعل

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ومع�ار  ٧ ورقم ٥مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
   ٣٤و ١٩المحاس�ة الدولي رقم  

على المعاییر الدول�ة  السنو�ة لتحدیثاتا
 للتقار�ر المال�ة

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 
 المذكورة أعاله على القوائم المال�ة للشركة عند التطبیق. التفسیراتأو الشركة حال�ًا بتقی�م تأثیر المعاییر أو التعد�الت  دارةإ تقوم

 
 
 
 
 
 
 

 
۱۲ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
النقد وما فى حكمه  ــــ ٣  

 

  م٢٠١٥ د�سمبر ٣١  م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
)مدققة(   )مدققة(غیر   

  ال سعوديـألف ر�  �ال سعوديـألف ر
    

   التأمینعمل�ات    
 نقد لدى البنوك ٢٨١,٥٤٦  ٧٣,٦٤٢

  المساهمینمل�ات ع   
 البنوك لدىنقد  ١٩,٤٠٩  ٥٨,٠٥٦

 
 ئتماني جید.ذات تصنیف ا مقابلة خرى لدى أطراف ألدى البنوك  �النقدحتفاظ االیتم 

 
 تار�خ قائمة المركز المالي.�صورة معقولة الق�مة العادلة في  الدفتر�ة المفصح عنها تقارب الق�من إ

 
 متاحة للب�عالات ستثمار اإل ــــ ٤

  
 عمل�ات التأمین

یــتم ) بینمــا "تــداول"( �ــةســوق المالالمدرجــة فــي  صــنادیق اســتثمارفــي وحــدات  محل�ــة بنــوك مــعســتثمارات المتاحــة للب�ــع تمثــل اإل
ل سـعودي ـاملیـون ر�ـ ٠,٠٤٥ان احت�ـاطي االسـتثمارات المتاحـة للب�ـع  .في البورصات الدول�ة ةبنوك أجنب�ة مدرج معاالستثمار 
ائض مــن عمل�ــات الفــیــث تــم قیــده الــى . ح)ال ســعوديـملیــون ر�ــ ٠,١٢١ م:٢٠١٤د�ســمبر  ٣١م (٢٠١٥ رد�ســمب ٣١كمــا فــي 
 .التأمین

 
 ات المتاحة للب�ع تم تلخ�صها كما یلي:ستثمار الحركة في اإل

 
 الرصید في  
 نها�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 التغیر في الق�مة 
 العادلة للفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 كة لحر ا صافي 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 الرصید في  
 بدا�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 عمل�ات التأمین

     
 

مدققةغیر  ــ م٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  كما  
 في سندات  إستثمار ٤٫۲۸۲ ــ      )۱۷۰( ٤٫۱۱۲

 في صكوك إستثمار ٤۱٫۱۰۲ ٦۰٫۰۰۰  )۱۹( ۱۰۱٫۰۸۳
 حقوق ملكیة اسھمفي  رإستثما ۸۹۲ ۳٫۹٦۲   )۱٦۸( ٤٫٦۸٦

 في صنادیق مشتركة إستثمار ۱۰٫۰۰۰ ٦٥٫۰۰۰   ۱۹۱  ۷٥٫۱۹۱
۱۸٥٫۰۷۲ )۱٦٦(   ۱۲۸٫۹٦۲ ٥٦٫۲۷٦  

   
 
 

 

 الرصید في 
 السنة نها�ة

 ال سعودىـألف ر�

 التغیر في الق�مة
 للسنةالعادلة 
 ال سعودىـألف ر�

 صافي الحركة
 السنةخالل 
 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 السنةة بدا�

 ال سعودىـألف ر�

 

    
 

مدققةـــ  م٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  
 في سندات  إستثمار ۰۱٦,٤ ــ      ۲٦٦  ٤,۲۸۲
 في صكوك إستثمار ٥۰,۸٤۲ )۹,۷٥٦( ۱٦  ٤۱,۱۰۲
 حقوق ملكیة اسھمفي  إستثمار ــ      ۸۱۲  ۸۰  ۸۹۲
 في صنادیق مشتركة إستثمار ــ      ۰۰۰,۱۰  ــ      ۰۰۰,۱۰
۲۷٦,٥٦  ۳٦۲  ۰٥٦,۱ ۸٥۸,٥٤  

 

 
۱۳ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) متاحة للب�عالات اإلستثمار  ــــ ٤

 
 عمل�ات المساهمین

 
 م٢٠١٤د�سمبر  ٣١

 )مدققة(
 م٢٠١٥ د�سمبر ٣١

 )مدققة(غیر 
 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 أوراق مال�ة مدرجة في سوق مال�ة ۸۳٫۹٦٥  ٦۰,٥٦۰
 مدرجة في سوق مال�ة أوراق مال�ة غیر ۱٫۹۲۳  ۱۲۱,٦٤٤
۲۰٤,۱۸۲  ۸٥٫۸۸۸  

 
 مال�ةمدرجة في سوق  –المتاحة للب�ع )١

 الرصید في 
 نها�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

التغیر في الق�مة   
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر� 

  صافي الحركة 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 الرصید في  
 بدا�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 

    
مدققةغیر  ـــــ م٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  كما  

  ملكیةاسھم حقوق في  إستثمار ۱٤٫۱٥۲ )۱٫۰۰۹( )۱٫٦۹۹( ۱۱٫٤٤٤
 سنداتفي  إستثمار ۲۲٫۳۰۹ )۱۱٫۲٦۳( )۱۱۹( ۱۰٫۹۲۷
 صكوكفي  إستثمار ۱٤٫۰۹۷ ۲۹٫۰۸٦  )۱۸( ٤۳٫۱٦٥
 في صنادیق مشتركة إستثمار ۱۰٫۰۰۲ ۱۰٫۰۰۰  )۱٫٥۷۳( ۱۸٫٤۲۹
۸۳٫۹٦٥ )۳٫٤۰۹(  ۲٦٫۸۱٦ ٤۰٫٥٦۰  

    
 

 الرصید في  
 السنةنها�ة  
 ال سعودىـألف ر� 

التغیر في الق�مة   
 للسنةالعادلة 

 ال سعودىـألف ر� 

  صافي الحركة 
 السنةخالل  
 ال سعودىـألف ر� 

 الرصید في  
 السنةبدا�ة  
 ال سعودىـألف ر� 

 

    
مدققة ــــــ م٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱٤ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 
 (تتمة) احة للب�عمتالات اإلستثمار  ــــ ٤

 
 (تتمة) عمل�ات المساهمین

 (تتمة) أوراق مال�ة غیر مدرجة ــــ للب�ع المتاحة )٢
 

 يالرصید ف 
 نها�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 التغیر في الق�مة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر� 

  صافي الحركة 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 الرصید في  
 الفترة بدا�ة 
 ال سعودىـلف ر�أ 

 

    
مدققةغیر  م ــ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في   

 في شركة محلیة  إستثمار ۱٫۹۲۳ ـــ      ـــ      ۱٫۹۲۳
 إستثمار في صكوك ٦۰٫۰۰۰ )٦۰٫۰۰۰( ـــ      ـــ     
 في ودیعة مرابحة إستثمار ٥۹٫۷۲۱ )٦۰٫٥۹۹( ۸۷۸ ـــ     

۱٫۹۲۳ ۸۷۸ )۱۲۰٫٥۹۹(   ۱۲۱٫٦٤٤  

     

 رصید في ال 
 نها�ة الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

التغیر في الق�مة   
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر� 

  صافي الحركة 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ر� 

 الرصید في  
 الفترة بدا�ة 
 ال سعودىـألف ر� 

 

    
مدققةــ  م٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  

 شركة محلیةإستثمار في  ۹۲۳,۱ ــ      ــ      ۹۲۳,۱
 صكوكفي  إستثمار ۰۰۰,٦۰ ــ      ــ      ٦۰,۰۰۰

 استثمار في ودیعة مرابحة ٥۷٫٥۱٦ ــ      ۲٫۲۰٥ ٥۹٫۷۲۱
  ۱۱۹٫٤۳۹   ــ      ۲٫۲۰٥ ۱۲۱٫٦٤٤

 
 د�ســـمبر ٣١ االثنـــي عشـــر شـــهرًا المنته�ـــة فـــيلفتـــرة ال ســـعودي ـملیـــون ر�ـــ ٢٬٥٣١ ةلغـــالخســـارة غیـــر المحققـــة ال�ا تحمیـــلتـــم 

 علــىال ســعودي) ـملیــون ر�ـ ٤,٠١١محقـق: غیــر  ر�ـح م:٢٠١٤ د�ســمبر ٣١المنته�ـة فــي  االثنــي عشـر شــهراً لفتـرة ( م٢٠١٥
 ٣١ســتثمارات متاحــة للب�ــع كمــا فــي إن احت�ــاطي إقائمــة التغیــرات فــي حقــوق المســاهمین كإحت�ــاطي اســتثمارات متاحــة للب�ــع. 

 ال سعودي).ـملیون ر� ١,٨٧٩: م٢٠١٤د�سمبر  ٣١ال سعودي (ـملیون ر� ٥,٣٤٥هو  م٢٠١٥ د�سمبر
 

 .مجلس اإلدارةللتعل�مات المعتمدة من قبل وفقا  متخصصستثمارات من قبل مدیر صندوق تدار هذه اإل
 

 یبین الجدول التالي تحلیل األدوات المال�ة المسجلة �الق�مة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للق�مة العادلة:
 

 مدققةغیر  ــــ م٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  

         ستثمارات المتاحة للبیعاإل
         ملكیة:أوراق حقوق 
 ۲۹٫۸۷۷  ــ       ــ       ۲۹٫۸۷۷  عملیات التأمین

 ۳۱٫۷۹٦  ۱٫۹۲۳  ــ       ۲۹٫۸۷۳  نعملیات المساھمی
         :اوراق إئتمانیة
 ۱٥٥٫۱۹٥  ــ       ــ       ۱٥٥٫۱۹٥  عملیات التأمین

 ٥٦٫۰۱٥  ــ       ــ       ٥٦٫۰۱٥  عملیات المساھمین
 ۲۷۲٫۸۸۳  ۱٫۹۲۳  ــ       ۲۷۰٫۹٦۰  
         
         

 
۱٥ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 مة)(تت متاحة للب�عالات اإلستثمار  ــــ ٤
 

 (تتمة) عمل�ات المساهمین
 
 مدققة ـــــــ م٢٠١٤ د�سمبر ٣١كما في  
 
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  ألف ریـال سعودي  

         اإلستثمارات المتاحة للبیع
         ملكیة:أوراق حقوق 

 ۸۹٥,۱۰  ـــ         ـــ       ۸۹٥,۱۰  مینعملیات التأ
 ۰۷۷,۲٦  ۹۲۳,۱    ـــ       ۲٤٫۱٥٤  عملیات المساھمین

         :اوراق ائتمانیة
 ۳۸۱,٤٥    ـــ         ـــ       ۳۸۱,٤٥  عملیات التأمین

 ٤۰٦,۹٦    ـــ         ـــ       ۹٦٫٤۰٦  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ۷۲۱,٥۹  ـــ       ٥۹٫۷۲۱  ـــ       ساھمینعملیات الم
  ۱۷٦٫۸۳٥  ٦۹٫۷۲۱  ۹۲۳,۱  ٤۸۰,۲۳۸ 
         
التغیــرات فــي  ثیرســینعكس تــأ، حیــث رشــادياإل الب�ــع�ســعر �التكلفــة أو  مســجلةغیــر متداولــة  الشــركة أدوات حقــوق ملك�ــةلــدى  

  .منخفضة الق�مة سعر حقوق الملك�ة فقط عندما یتم ب�ع األدوات أو یتم اعت�ارها
 
م جم�ـــع االدوات المال�ـــة التـــي تـــم تقی�مهـــا �شـــكل عـــادل هـــي ادوات مـــن ٢٠١٤د�ســـمبر  ٣١م و٢٠١٥د�ســـمبر  ٣١كمـــا فـــي  

تكن هناك تحو�الت بین المستوى االول والثاني والثالث خالل فترتي االثني عشر شهرًا المنته�ة فـي  لم المستوى االول والثالث.
 م.٢٠١٤�سمبر د ٣١م و٢٠١٥د�سمبر  ٣١

 
 ، صافيمدینةمین تأ أقساط – ٥

 م٢٠١٤د�سمبر ٣١
 )مدققة(

 م٢٠١٥ د�سمبر ٣١
 )مدققة(غیر 

 
 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
  

 التأمین وثائقمستحق من حملة  ۱٥۹٫۰۰۳  ۳٤۲,۲۱۸ 
 )١١�ضاح جهات ذات عالقة (إ –مستحق من حملة وثائق التأمین ۱٤٤٫۲٦٥  ٥۲۹,۱٥۸ 
 مشكوك في تحصیلها دیون مخصص  )۳٦٫۳۳۹( )۲۲,۰۹٤(
 ۷۷۷,۳٥٤  ۲٦٦٫۹۲۹  

 
 :كما یلي / السنةخالل الفترة المشكوك في تحصیلها مینأقساط التأحركة مخصص  كانت

 
 

 المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤د�سمبر ٣١

 )مدققة(

 االثني عشر شهراً لفترة 
 د�سمبر ٣١في المنته�ة 
 م٢٠١٥
 )مدققة(غیر 

 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
  

 / السنة الرصید في بدا�ة الفترة ۲۲٫۰۹٤  ۷۷۸,۱۹ 
 / للسنة المخصص للفترة ۱٤٫۲٤٥  ۳۲۳,۲ 
 / السنة خالل الفترة المستخدم ـــ       )۷(
 / السنة الرصید في نها�ة الفترة ۳٦٫۳۳۹  ۲۲,۰۹٤ 

  
 

۱٦ 
   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 مستحق من معیدي التأمین، صافي – ٦
 

 م٢٠١٤د�سمبر ٣١
 )مدققة(
 

 م٢٠١٥د�سمبر  ٣١
 )مدققة(غیر 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 معیدي التأمینمن ذمم مدینة  ۲٥٫۸٦۲  ۹۲۱,۷ 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها )۲٫۳٥۲( )٤٦۲,۲(
 ٤٥۹,٥  ۲۳٫٥۱۰  

 
 :كما یلي / السنة المشكوك في تحصیلها خالل الفترة مینحركة مخصص أقساط التأ كانت 
 

 
 المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤د�سمبر ٣١

 )مدققة(
 

لفترة االثني عشر شهرًا 
 ٣١في المنته�ة 
 م٢٠١٥ د�سمبر
 )مدققة(غیر 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 السنة الرصید في بدا�ة الفترة/ ۲٫٤٦۲  ٦۹۹,۲ 
 خالل الفترة/ السنة مخصص عكس )۱۱۰( )۲۳۷(
 نها�ة الفترة/ السنة الرصید في ۲٫۳٥۲  ٤٦۲,۲ 

 
 المستحقة لزكاة وضر��ة الدخلا ــــ ٧
 

 ف�ما یلي حركة الزكاة المستحقة الدفع: .دارة من تقدیراتاإلتم احتساب الزكاة المستحقة الدفع بناًء على افضل ما لدى 
 

 
 المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤د�سمبر ٣١

 )مدققة(

لفترة االثني عشر شهرًا 
 برد�سم ٣١فيالمنته�ة 
 م٢٠١٥
 )مدققة(غیر 

 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

  السنة /الفترة بدا�ةالرصید في  ۱۱٫۱۷٦  ۹۲۹,۲۱ 
 للسنة /للفترةالمحمل  ٤٫۰۰۰  ۳,٥۳٥ 
 السنة /خالل الفترة المدفوع ـــ      )۲۸۸,۱٤(
 السنة /الفترة نها�ةالرصید في  ۱٥٫۱۷٦  ۱۱,۱۷٦ 

 

نظمــة المال�ــة ذات لأل لــى �عــض التعــد�الت وفقــاإ ساســ�ة�صــورة أكــاة ئج الخاضــعة للز لنتــائج المال�ــة والنتــاالفروقــات بــین اتعــود 
 الصلة.

 
الشــركة ومعرفتهــا �متطل�ــات أنظمــة الزكــاة المط�قــة فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة.  إدراكتــم احتســاب الوعــاء الزكــوي بنــاًء علــى 

تقـوم المصـلحة بإصـدار الر�ـوط الزكو�ـة والتـي قـد تختلـف عـن اإلقـرارات المقدمـة مـن تخضع األنظمة الزكو�ة لتفسیرات مختلفة و 
 قبل الشركة.
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 المستحقة (تتمة) �ة الدخللزكاة وضر�ا ــــ٧
 

 الوضع الزكوي 
وحصــلت علــى شــهادات زكــاة  م٢٠١٤حتــى  م٢٠٠٩د�ســمبر  ٣١قامــت الشــركة بتقــد�م إقراراتهــا الزكو�ــة للســنوات المنته�ــة فــي 

   ة.مقید
 

مصلحة الزكـاة وضـر��ة الـدخل  من م٢٠١١إلى  م٢٠٠٩ للسنوات ةنهائ�زكو�ة  على ر�وط حصلت الشركةم ٢٠١٣ عامخالل 
مخصـص اإلدارة أن تعتقـد . سـعودي الـر�ـ ملیـون  ١٧,٦٩�مبلـغ  زكـوي مـن الشـركة التـزام  المصلحة �موجبها طالبت) المصلحة(

ـــراض وهــي علــى ثقــة �ــأأعــاله،  اتالر�وطــلــى ع هادارة اعتراضــاإلقــدمت . كــافالمكــون  الزكــاة ـــة اإلعتـ ســوف تكــون فــي ن نتیجــ
خالل  اتالر�وطال سعودي ف�ما یتعلق بهذه ـر� ملیون  ١٤,٢٨٨ �سدادالشركة  م, قامت٢٠١٤ عاموخالل  صالحهــا. ومع ذلك،

 م.٢٠١٤لى إم ٢٠١٢لسنوات من ا ر�وطًا عنلم تصدر المصلحة  .م٢٠١٤ عام
   

 لمال رأس ا ــــ ٨
 

ال ـر�ـــ ١٠ملیــون ســـهم ق�مــة الســهم الواحــد  ٢٨ال ســـعودي مقســم الــى ـملیــون ر�ــ ٢٨٠رأس المــال المصــرح �ـــه والمصــدر  یبلــغ
 سعودي. 

 
م  إصدار ٢٠١٥فبرایر  ١٨هـ الموافق ١٤٣٦ الثانير��ع  ٢٩ في ةالمنعقد ةغیر العاد� الجمع�ة العموم�ةفي  نیهمالمسا تمداع
 اصـدارفقـد تـم  النظام�ـةى موافقـة الجهـات ن الشـركة حصـلت علـوحیـث أ ،ال سـعوديـملیـون ر�ـ ٢١٠ �مبلـغ ولو�ةأسهم حقوق أ

 ١٠م وانتهـت فـي ٢٠١٥ر فبرایـ ٢٢فـي  والتي بدأت االكتتابفترة  ـال للسهم الواحد خاللر� ١٠�سعر  سهم عاد�ة ملیون أ ٢١
ملیـون  ٤٩٠لـى ـال سـعودي إملیـون ر�ـ ٢٨٠شركة من مال ال م. وقد استكملت اإلجراءات النظام�ة وتم ز�ادة رأس٢٠١٥مارس 

ـال ملیــون ر�ــ ٢١٠س المــال �مبلــغ أصــدار لز�ــادة ر إ ـال ســعودي  كتكلفــةملیــون ر�ــ ٤,٩٥تكبــدت الشــركة مبلــغ  ـال ســعودي.ر�ــ
 .األول�ة حقوق المساهمیني تم احتسا�ه من خالل قائمة التغیرات في والذ أولو�ة سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق 

 
 ي نظاميإحت�اط ــــ ٩
 

مـن صـافي  ٪٢٠ي نظـامي بتحو�ــل إحت�ـاط تكو�نبالشركة  تقومفي المملكة العر��ة السعود�ة، التأمین تمش�ًا مع متطل�ات نظام 
ت خسـائر فـي نها�ـة دونظـرًا ألن الشـركة تكبـ ،المـدفوع من رأس المـال ٪١٠٠ي حت�اطإلى أن یبلغ اإلللمساهمین السنوي  الدخل

 .للتوز�ع متاحي غیر حت�اطهذا اإلن علمًا �أ یتم اجراء تحو�ل الى االحت�اطي النظامي خالل الفترة. الفترة فلم
 

 ود�عة نظام�ة ــــ ١٠
 

  م٢٠١٥ د�سمبر ٣١ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

  ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 عمل�ات المساهمین  

 ود�عة نظام�ة ٤۹٫۰۰۰ ۰۰۰,۲۸
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) ود�عة نظام�ة ــــ ١٠
 

مــن رأس  ٪١٠ بنســ�ةالود�عــة النظام�ــة  ، قامــت الشــركة بإیــداعتمشــ�ًا مــع متطل�ــات نظــام التــأمین فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة
 في بنك تـم إخت�ـاره مـن قبـل مؤسسـة النقـد )سعودير�ـال ملیون  ٢٨: م٢٠١٤( ال سعوديـملیون ر� ٤٩ما ق�مته  المال المدفوع

 هـــذه الود�عـــة النظام�ـــة بـــدون موافقـــة مؤسســـة النقـــد العر�ـــي الســـعوديفـــي التصـــرف لشـــركة حـــق ا ال تمتلـــك. العر�ـــي الســـعودي
  .هي مستحقة لمؤسسة النقد العر�ي السعودي هذه الود�عة العموالت الناتجة عنو 

 

 أرصدتهاو  ذات العالقة جهاتمعامالت مع  ــــ ١١
 

التـي تخضـع للسـ�طرة  تمین الرئ�سیین والمدراء التنفیذیین وك�ار مـوظفي ادارة الشـركة والمنشـآتمثل الجهات ذات العالقة المساه
 والمتأثرة جوهر�ا من هذه الجهات.

 
العاد�ــة لهــا بتنفیــذ المعــامالت مــع جهــات ذات عالقــة. وقــد تــم اجــراء المعــامالت وفقــًا لشــروط  لتقــوم الشــركة خــالل دورة األعمــا

 اساس تجاري. متماثلة مع المعامالت على
  

 ٣١م  و ٢٠١٥ د�ســمبر ٣١المنته�ــة فــي  اً شــهر عشــر  االثنــىفترتــي  خــالل ذات العالقــة الجهــاتهــم المعــامالت مــع أ ف�مــا یلــي 
 م:٢٠١٤ د�سمبر

 
   المنته�ة في االثنى عشر شهراً لفترة  المعامالت

   م٢٠١٥ د�سمبر ٣١ م٢٠١٤ د�سمبر ٣١
 لجهة ذات العالقةا طب�عة المعاملة )مدققة(غیر  )مدققة(

   ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
 عمل�ات التأمین   
 السعود�ةمجموعة بن الدن   مكتت�ة أقساط تأمین ۹۳٫٤۰۹  ۲۲٤٫۳٤۱ 
  مطال�ات مدفوعة )۱۰۷٫٤۲٦( )۳۰۱٫۰٦٦(
    
 مجلس ادارة:أعضاء    
 (كارز) ارواألخطخدمات المطال�ات  اترسوم معالجة مطال� )۱٫٤۲٦( )۷٫۸٦۱(
  دفعات مسددة ۲٫۸۰۳  ۷٫۸۰۲ 
 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  مكتب�ةأقساط تأمین  ۳۷٦  ٦۲۱ 
  مطال�ات مدفوعة )٦٤۲( )۱٫۰۰۹(
 حسان محاسني  المحاميمكتب  أقساط تأمین مكتت�ة ٥۱٥  ۳۷۲ 
  مطال�ات مدفوعة )٤۹٦( )۳۷۱(
 �ار التنفیذین ك مكافآت ومصروفات ذات صلة ٤٫۸٥٦ ٤٫۷۰۲ 
 عمل�ات المساهمین   
                   أعضاء مجلس اإلدارة    كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم ۱٫۱۲۳  ۱٫۱٦۹ 
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
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 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 وأرصدتها (تتمة) ذات العالقة جهاتمعامالت مع ــــ  ١١

 
  م٢٠١٥د�سمبر  ٣١ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١

  )مدققة(غیر  )مدققة(
  ديألف ر�ـال سعو  ألف ر�ـال سعودي

 التأمینعمل�ات   
 مستحق من جهات ذات عالقة  
 السعود�ةمجموعة بن الدن  ۱٤٤٫۲۸۳  ۳۰۰,۱٥۸ 
 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  )۱۰۹( ۱٥۷ 
 يحسان محاسن المحاميمكتب  ۹۱  ۷۲ 

 

  م٢٠١٥د�سمبر  ٣١ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
 )مدققة(غیر  )مدققة(

 
 

  سعوديألف ر�ـال  ألف ر�ـال سعودي
 ذات عالقة ةجهإلى مستحق   

 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  )٤۸۸( ۸۸۹
   
 مساهمینعمل�ات ال  
 ذات عالقة اتجهإلى مستحق   

 أعضاء مجلس اإلدارة   ـــ    ٤۰
 نجم لخدمات التأمین شركة  ۲۷۰  ۲۷۰

 
تـأمین  قسـاطأ ،أخـرى  ومطلو�ـاتمصروفات مستحقة الـدفع  ،خرى وموجودات أ مقدماً  مدفوعة صروفاتعاله متتضمن األرصدة أ 

  المستحق لحملة وثائق التامین.وصافي مدینة 
 

  ةوالمخفض ةالسھم األساسی خسائر ــــ ۱۲  
 

 .للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة الخسارةالسهم للفترة بتقس�م صافي  خسارةتم احتساب 
 

 سـهمصـدار أالفائـدة مـن إة السـا�قة لـ�عكس عنصـر للفتـر  المعـدل �ـأثر رجعـيسهم المتوسط المرجح لعدد األتم احتساب  ) أ(
 :"ر�ح�ة السهم" كما یلي ٣٣رقم  لمتطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي ط�قاً  أولو�ةحقوق 

 
 

 ٣١المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤ د�سمبر

 االثني عشر شهراً لفترة 
 ٣١المنته�ة في 

 م٢٠١٥ د�سمبر

 

 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

 ینایر ("�اآلالف") ١سهم عاد�ة كما في إصدار أ ۲۸٫۰۰۰  ۲۸٫۰۰۰ 
 الف")"�اآل(حقوق أولو�ة سهم أ على إصدار الفائدةتأثیر عنصر  ـــ       ۸٫٤۰۰ 

 الف")("�اآل أسهم حقوق أولو�ةتأثیر إصدار  ۱۸٫۲۳۸  ـــ      
 �اآلالف")"( د�ةسهم العاعدد األالمتوسط المرجح ل ٤٦٫۲۳۸  ۳٦٫٤۰۰ 

 
الق�مـة النظر�ـة والـذي هـو معـدل  ٣,١التعـدیل  معامـلسـتخدام اسهم العاد�ة للفترة السـا�قة �األ دحتساب المتوسط المرجح لعداتم 

 فـي ال سـعودي للسـهم العـاديـر�ـ ٦١,٢١ غ�مبلـ االغـالقسـعر و لسهم العادي ال سعودي لـر� ٦٣,١٦�مبلغ  لق�مة حق االكتتاب
 .أولو�ة سهم حقوق أصدار إسهم قبل الذي تم ف�ه تداول األ رخیالیوم األ
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
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 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) ةوالمخفض ةالسھم األساسیخسائر  ــــ ۱۲  

 
  :ساس�ة والمخفضة للسهم كما یلياأل الخسارةتم احتساب  (ب)

 
 

 ٣١المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤ د�سمبر

لفترة االثني عشر شهرًا 
 ٣١المنته�ة في 

 م٢٠١٥د�سمبر 

 

 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

 )�اآلالف( لسنةا/للفترة (الخسارة)صافي  )٥۲٫۹۷٥( )۸۰٫۲۹۸(
 )أـــ  ١٢�ضاح (اإلـــــــــ   )سهم العاد�ة ("�اآلالف"المتوسط المرجح لعدد األ ٤٦٫۲۳۸  ۳٦٫٤۰۰ 
   
 عدلةم ـــــــــ )ال سعوديـساس�ة والمخفضة  للسهم (ر�األ الخسارة )۱٫۱٥( )۲٫۲۱(

        
 المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣ 
 

�النس�ة لنشاطات الشركة وموجوداتها  االعمالمع طر�قة إعداد التقار�ر الداخل�ة �الشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات  تمش�اً 
 ومطلو�اتها كما هو مبین أدناه.

 
تضمن موجودات القطاعات نقد وما في حكمه ال ت ،وایرادات استثمار ،عموم�ة وادار�ة مصروفاتنتائج القطاعات ال تتضمن 

مدفوعة مصروفات استثمارات متاحة للب�ع واقساط تامین مدینة (صافي) مستحق من معیدي التامین (صافي)  ،لعمل�ات التامین
 .ومعدات تجهیزات، وأثاثمقدمًا وموجودات اخرى 

 
مستحق لعمل�ات  ،لو�ات مستحقة ومطلو�ات اخرى مستحق لمعیدي التامین لحملة وثائق التامین ومطال تتضمن  المطلو�ات

 التامین ومكافاة نها�ة الخدمة للموظفین.
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 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣

 
�النس�ة لنشاطات الشركة وموجوداتها  االعمالمع طر�قة إعداد التقار�ر الداخل�ة �الشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات  تمش�اً 

 ناه.ومطلو�اتها كما هو مبین أد
 

 
 المجموع

 
 خرى أ

 
 ةطاق

 
 مرك�ات

 
 طبي

د�سمبر  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في 
 )مدققة(غیر  م٢٠١٥

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
      

 مین المكتت�ةأقساط التأإجمالي  ۲۳٫۹٦۲ ۲٦۲٫۰۲۸ ٤۱٫۳۳۳ ۲۳٫۳٤۱ ۳٥۰٫٦٦٤
 المسندةأقساط إعادة التأمین : ا ناقص ۲٫۰۷۹ )٦٤٫۱۰۲( )٤۰٫٦۲۱( )۲۰٫۷۷۲( )۱۲۳٫٤۱٦(
 الخسارةفائض اقساط تأمین          )۱٫٤۷۹( )۱٫۹٦۲( ــ       )۱٫٤۱۳( )٤٫۸٥٤(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۲٤٫٥٦۲ ۱۹٥٫۹٦٤ ۷۱۲  ۱٫۱٥٦ ۲۲۲٫۳۹٤

 المكتس�ة غیر التأمین أقساط صافي في التغیر ٥٫۲۳۹  )۳۰٫٥۱۲( ٥٥۸  ۱٫۰۸۳ )۲۳٫٦۳۲(
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ۲۹٫۸۰۱ ۱٦٥٫٤٥۲ ۱٫۲۷۰  ۲٫۲۳۹ ۱۹۸٫۷٦۲ 
  المكتس�ة التأمیناعادة  عموالت ــ       ۱٫۸۹۷  ٦٥۰  ۱۰٫٤۸۰  ۱۳٫۰۲۷ 

────── ────── ────── ────── ──────  
۲۱۱٫۷۸۹ ۱۲٫۷۱۹  ۱٫۹۲۰ ۱٦۷٫۳٤۹ ۲۹٫۸۰۱    

────── ────── ────── ────── ──────  
      
 المدفوعة المطال�ات إجمالي ٥٦٫۸۹٤  ۱۲۲٫۰۰۷  ــ       ٦۳٫۲٤٥  ۲٤۲٫۱٤٦ 

 )۲٫۲۱٦( )۲٫٤۹۳( ــ       )٥۸٫۱۱٦( )٦۲٫۸۲٥(
من المطال�ات  التأمین معیدي حصةناقصا: 
 المدفوعة

────── ────── ────── ────── ──────  
 المدفوعة المطال�ات صافي ٥٤٫٦۷۸  ۱۱۹٫٥۱٤  ــ       ٥٫۱۲۹  ۱۷۹٫۳۲۱ 

 التسو�ة تحت المطال�ات صافي في التغیر )۱۳٫۱۳۳( ۹۷٫۹۸٤ ــ       )۳۱٦( ۸٤٫٥۳٥
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي المطال�ات المتكبدة ٤۱٫٥٤٥ ۲۱۷٫٤۹۸ ــ       ٤٫۸۱۳  ۲٦۳٫۸٥٦
 التأمین وثائق االستحواذ على تكالیف ۱٫۹٤۸  ۲٫٥۱۰  ــ       ۱٫۸۷۷  ٦٫۳۳٥ 
 التأمین قساطأاحت�اطي عجز  )۲٫۲۰۰( ــ        ــ       )۲٫۲۰۰(

 احت�اطي مخاطر قائمة ــ       ــ        ۳٫۲۰۳ ۳٫۲۰۳
 مخصص معالجة مطال�ات ــ       ۲٫۳۷٤  ــ       ۲٫۳۷٤
 احت�اطي كوارث ــ       ــ        ۱٫۲۷۲ ۱٫۲۷۲
 فن�ة أخرى  اتاحت�اط� ٤۲۱ ۲۲۳  ۷٥۷ ۱٫٤۰۱

────── ────── ────── ────── ──────  
  ٤۱٫۷۱٤ ۲۲۲٫٦۰٥ ــ       ۱۱٫۹۲۲ ۲۷٦٫۲٤۱

────── ────── ────── ────── ──────  
 االكتتاب نتیجةصافي  )۱۱٫۹۱۳( )٥٥٫۲٥٦( ۱٫۹۲۰  ۷۹۷ )٦٤٫٤٥۲(
      
 عموم�ة وٕادار�ة (غیر موزعة) مصروفات     )۳۰٫۷۹۱(
 اتعاب اشراف وتفت�ش  )۱٤۷( )۳۸۰( )۲۰٦( )۲۲۱( )۹٥٤(
 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني )۳۰۲( ــ       ــ       ــ       )۳۰۲(
 (غیر موزع) استثماردخل      ۲٫۷۱۱ 

──────      
 العجز من عمل�ات التأمین     )۹۳٫۷۸۸(

══════      

 
۲۲ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣

 
 

 المجموع    
 

 أخرى     
 

 طاقة    
 

 مرك�ات    
 

 طبي    
  ٣١لفترة االثني عشر شهرًا المنته�ة في 

 )مدققة(غیر  م٢٠١٥د�سمبر 
 ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي عوديألف ر�ـال س ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

 
 

 التأمین المكتت�ة أقساطإجمالي  ۱۲۳٫٥۸۸  ۷۹٤٫٥۷۱  ۱٥٦٫٥۰۰  ۱۹۷٫۰۷۷  ۱٫۲۷۱٫۷۳٦ 
 أقساط إعادة التأمین المسندة: ناقص ۲٫۰۷۹ )٦٥٫۰۸٥( )۱٥۳٫۸۰٦( )۱٥٥٫۱٦۱( )۳۷۱٫۹۷۳(
 الخسارةفائض ین اقساط تأم         )۲٫۰۷۹( )۲٫٦۷٦( ـــ      )۳٫۳۷۷( )۸٫۱۳۲(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۱۲۳٫٥۸۸ ۷۲٦٫۸۱۰ ۲٫٦۹٤  ۳۸٫٥۳۹ ۸۹۱٫٦۳۱

)۱٥۲٫۲۸۹( ٤٫٥۱۰ )۷۸( )۱٥۷٫٤۷٥(  ۷٥٤ 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتس�ة
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ۱۲٤٫۳٤۲ ٥٦۹٫۳۳٥ ۲٫٦۱٦  ٤۳٫۰٤۹ ۷۳۹٫۳٤۲
 عموالت اعادة التأمین المكتس�ة ۱ ۲٫۳۷٥  ۲٫٦۲٥  ۳۹٫۷۱٤ ٤٤٫۷۱٥ 

────── ────── ────── ────── ──────  
۷۸٤٫۰٥۷ ۸۲٫۷٦۳  ٥٫۲٤۱ ٥۷۱٫۷۱۰ ۱۲٤٫۳٤۳  

────── ────── ────── ────── ──────  
 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۱٥٥٫۹٦۷  ٤۹۲٫۳۹٥  ــ       ۱۰٦٫٦٥۲  ۷٥٥٫۰۱٤ 

 )۲٫۲۱٦( )۷٫٦۲٤( ــ       )۹۳٫٦۲۲( )۱۰۳٫٤٦۲(
ناقصا : حصة معیدي التأمین من 

 المطال�ات المدفوعة
────── ────── ────── ────── ──────  

 المدفوعة المطال�ات صافي ۱٥۳٫۷٥۱  ٤۸٤٫۷۷۱  ــ       ۱۳٫۰۳۰  ٦٥۱٫٥٥۲ 

 )۱۱٫۰۲۸( ٤۳٫۸٦۷ ــ       ۳٫۸۰۸  ۳٦٫٦٤۷
 تحت المطال�ات صافي في التغیر

 التسو�ة
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي المطال�ات المتكبدة ۱٤۲٫۷۲۳ ٥۲۸٫٦۳۸ ــ       ۱٦٫۸۳۸ ٦۸۸٫۱۹۹
 تكالیف االستحواذ على وثائق التأمین ٦٫۱۱۷ ۱٤٫٥٦۸ ــ       ۷٫۹٤۸ ۲۸٫٦۳۳

 احت�اطي مخاطر قائمة ـــ      ـــ      ــ       ۳٫۲۰۳ ۳٫۲۰۳
 مخصص معالجة مطال�ات ـــ      ۲٫۳۷٤ ــ       ــ       ۲٫۳۷٤
 احت�اطي كوارث ـــ      ـــ      ــ       ۱٫۲۷۲ ۱٫۲۷۲
 ى خر أ احت�اط�ات فن�ة ٤۲۱ ۲۲۳ ــ       ۷٥۷ ۱٫٤۰۱

────── ────── ────── ────── ──────  
  ۱٤۹٫۲٦۱ ٥٤٥٫۸۰۳ ــ       ۳۰٫۰۱۸ ۷۲٥٫۰۸۲

────── ────── ────── ────── ──────  
 نتائج األكتتاب صافي )۲٤٫۹۱۸( ۲٥٫۹۰۷ ٥٫۲٤۱  ٥۲٫۷٤٥ ٥۸٫۹۷٥

      

)۱۱۷٫۸۸٤(     
عموم�ة و إدار�ة (غیر  مصروفات

 موزعة)
 اتعاب اشراف وتفت�ش )٦۲٦( )۲٫٤۰۸( )۷۸۱( )۸٤٦( )٤٫٦٦۱(
 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني )۱٫۳۳٦( ــ       ــ       ــ       )۱٫۳۳٦(
 (غیر موزع) استثماردخل      ٤٫۷۷۷ 

──────      
 من عمل�ات التأمین العجز     )٦۰٫۱۲۹(

═══════      
 
 
 
 
 
 
 

 
۲۳ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣

 
 )مدققة(غیر  م٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

     
 موجودات عمل�ات التأمین

 
 حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتس�ة ــ       ٥۸٫٤۰۳ ــ       ۱۱٥٫۸٤۷ ۱۷٤٫۲٥۰
 ن المطال�ات تحت التسو�ةحصة معیدي التأمین م ــ       ٦٫۷۸٥ ــ       ۲۹۸٫۹۸٤ ۳۰٥٫۷٦۹

 إقتناء وثائق مؤجلة  تكالیف ۳٫٥٥٤ ۱٤٫٥٦۲ ــ       ٦٫٤۳٤ ۲٤٫٥٥۰
 غیر موزعةموجودات      ۹۸٥٫۰۹٥

──────      
 إجمالي موجودات عمل�ات التأمین     ۱٫٤۸۹٫٦٦٤
══════      

        
 غیر مكتس�ة أقساط تأمین ٥۳٫٥٦۲ ٤۰۸٫۳٥٤ ۷۸ ۱۲۹٫۷۹۷ ٥۹۱٫۷۹۱

 احت�اطي مخاطر قائمة ــ       ــ       ــ       ٦٫٤۸٦ ٦٫٤۸٦
 مخصص معالجة المطال�ات ــ       ٤٫۷۷۹ ــ       ــ       ٤٫۷۷۹
 احت�اطي كوارث ــ       ــ       ــ       ۱٫۷۷۲ ۱٫۷۷۲
 ى خر أ احت�اط�ات فن�ة ٤۲۱ ۲۲۳ ــ       ۷٥۷ ۱٫٤۰۱

 مطال�ات تحت التسو�ة ۳۸٫۰۸۹ ۲۳۲٫۳٤۳ ــ       ۳۲۱٫۸۳۱ ٥۹۲٫۲٦۳
 غیر مكتس�ة ةدخل عمول ــ       ۱۲٫٥۳۸ ــ       ۲۲٫٦۲۲ ۳٥٫۱٦۰

 مطلو�ات غیر موزعة وفائض متراكم     ۲٥٦٫۰۱۲
──────      
 مطلو�ات عمل�ات التأمین والفائض المتراكم مجموع     ۱٫٤۸۹٫٦٦٤
══════              

 
۲٤ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣

 
 د�سمبر ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في      

 )مدققة(غیر  م٢٠١٤
  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
      

 التأمین المكتت�ة أقساطإجمالي  ۲۷٫۳٤۱ ۱۷۲٫٤٥٤ ۳٥٫۱۱۹ ۱۰۲٫۰۹۱ ۳۳۷٫۰۰٥
 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  )٤( )٤۷٦( )۳٤٫٥۱٤( )۹۲٫٤۹۹( )۱۲۷٫٤۹٤(
 الخسارةفائض اقساط تأمین        ــ         )۱٫٥۳٦( ــ         )۲٫۲۸۳(  )۳٫۸۱۸(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۲۷٫۳۳۷ ۱۷۰٫٤٤۲ ٦۰٥ ۷٫۳۰۹ ۲۰٥٫٦۹۳

 المكتس�ة غیر التأمین أقساط صافي في التغیر ۲۰٫۲۳۰ )۱۹٫۷۲٤( ٦۸٤ ٥٫۱۱٦ ٦٫۳۰٦
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ٤۷٫٥٦۷ ۱٥۰٫۷۱۸ ۱٫۲۸۹ ۱۲٫٤۲٥ ۲۱۱٫۹۹۹
  المكتس�ة  التأمین إعادة عموالت ــ         ۲۷٦ ٥٥۲ ۱۲٫۲۹۸ ۱۳٫۱۲٦

────── ────── ────── ────── ──────  
۲۲٥٫۱۲٥ ۲٤٫۷۲۳ ۱٫۸٤۱ ۱٥۰٫۹۹٤ ٤۷٫٥٦۷  

────── ────── ────── ────── ──────  
      

 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۱۹٫٤۸۱ ۱٥٥٫٥۲۷ ــ         ٤٫٦٤٥  ۱۷۹٫٦٥۳

 )٥۹٦( )٤۸( ــ         )۲٫۸٤۲( )۳٫٤۸٦(
من المطال�ات  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

 المدفوعة
────── ────── ────── ────── ──────  

 المدفوعة المطال�ات صافي ۱۸٫۸۸٥ ۱٥٥٫٤۷۹ ــ         ۱٫۸۰۳ ۱۷٦٫۱٦۷
 التغیر في صافي المطال�ات تحت التسو�ة ۲۳٫٤۹٦ ۸٤٫۳۸۸ ــ         ۳٫٥۷۷ ۱۱۱٫٤٦۱

────── ────── ────── ────── ─────  
      

 صافي المطال�ات المتكبدة ٤۲٫۳۸۱ ۲۳۹٫۸٦۷ ــ         ٥٫۳۸۰ ۲۸۷٫٦۲۸
 التأمین ثائق االستحواذ على تكالیف ۱٫۰۱۷ ۳٫۹٤۲ ــ         ۲٫۷٦۱ ۷٫۷۲۰

 احت�اطي عجز في اقساط التأمین )٥٫۷۲٦( )۸٫۰۰۱(  ــ         )۱۳٫۷۲۷(
 احت�اطي مخاطر قائمة ــ         ــ          ۳٫۲۸۲ ۳٫۲۸۲
 مخصص معالجة مطال�ات ــ         ۲٫٤۰٥  ــ         ۲٫٤۰٥

────── ────── ────── ────── ──────  
  ۳۷٫٦۷۲ ۲۳۸٫۲۱۳ ــ         ۱۱٫٤۲۳ ۲۸۷٫۳۰۸

────── ────── ────── ────── ──────  
 اإلكتتاب نتیجةصافي  ۹٫۸۹٥ )۸۷٫۲۱۹( ۱٫۸٤۱ ۱۳٫۳۰۰ )٦۲٫۱۸۳(
      
 مصروفات عموم�ة وادار�ة (غیر موزعة)     )۲٦٫٦۹٥(
 اتعاب اشراف وتفت�ش )۱۹٦( )٦٥۳( )۱۷٦( )۷٥٥( )۱٫۷۸۰(
 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني )۲۱۷( ــ         ــ         ــ         )۲۱۷(

 )ةاستثمار (غیر موزع إیرادات     ٤٫٦۸٥
──────      

 من عمل�ات التأمین العجز     )۸٦٫۱۹۰(
══════          

 
۲٥ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) قطاع�ةالمعلومات ال ــــ ١٣

 
 ٣١المنته�ة في  االثني عشر شهراُ لفترة  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

 )مدققة(م ٢٠١٤ د�سمبر
  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

      
 أمین المكتت�ةإجمالي أقساط الت ۱٦٦٫٤۱٦  ٥۸٥٫۱۳۱  ۱٤۰٫٤۷٥  ۲۷۳٫۱۳۰  ۱٫۱٦٥٫۱٥۲ 
 ناقصًا: أقساط إعادة التأمین المسندة )۲۲(  )۱٫۱۳۹( )۱۳۸٫۰٥۷( )۲۲۲٫٤۰۰( )۳٦۱٫٦۱۸(
 الخسارةفائض اقساط تأمین          )٥۳٤(  )۲٫۲۸٦( ــ         )٤٫٦۰٤( )۷٫٤۲٤(

────── ────── ────── ────── ──────  
 أقساط التأمین المكتت�ةصافي  ۱٦٥٫۸٦۰  ٥۸۱٫۷۰٦  ۲٫٤۱۸  ٤٦٫۱۲٦  ۷۹٦٫۱۱۰ 
التغیر في صافي أقساط التأمین غیر      

 المكتس�ة
       

 
 
 
 
 

   

 ۲٤۹  )۱٦٫۹۹۳( ــ         ۳٫۰٤۱  )۱۳٫۷۰۳(
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي أقساط التأمین المكتس�ة ۱٦٦٫۱۰۹  ٥٦٤٫۷۱۳  ۲٫٤۱۸  ٤۹٫۱٦۷  ۷۸۲٫٤۰۷ 
 عموالت إعادة التأمین المكتس�ة   ۱ ۹۳۲  ۲٫٦۲۰  ۳۹٫۲۷۲  ٤۲٫۸۲٥ 

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي االیرادات ۱٦٦٫۱۱۰  ٥٦٥٫٦٤٥  ٥٫۰۳۸  ۸۸٫٤۳۹  ۸۲٥٫۲۳۲ 

────── ────── ────── ────── ──────  
 التكلفة والمصروفات     
 إجمالي المطال�ات المدفوعة ۱٥٦٫٤۳۲  ٥٦۳٫٦۷۸  ۷٫٤۸۰  ۹٥٫۰۰٤  ۸۲۲٫٥۹٤ 

)۹٦٫٥۰۸( )۸٥٫۲۹٤( )۷٫۳۸۸( )٥۹۱( )۳٫۲۳٥( 
ناقصًا: حصة معیدي التأمین من 

 المطال�ات المدفوعة
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي المطال�ات المدفوعة ۱٥۳٫۱۹۷  ٥٦۳٫۰۸۷  ۹۲  ۹٫۷۱۰  ۷۲٦٫۰۸٦ 
 التغیر في صافي المطال�ات تحت التسو�ة )۳٫٥٦٤( ٦٦٫۷۷۳  )۱( ٤٫٦۹۳  ٦۷٫۹۰۱ 

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي المطال�ات المتكبدة ۱٤۹٫٦۳۳  ٦۲۹٫۸٦۰  ۹۱  ۱٤٫٤۰۳  ۷۹۳٫۹۸۷ 
 تكالیف االستحواذ على ثائق التأمین ٤٫۳۲٦  ۸٫۷۷٥  ــ         ۸٫۱۹۸  ۲۱٫۲۹۹ 
 احت�اطي عجز اقساط التأمین )٥٫۷۲٦( )۸٫۰۰۱( ــ         ـــ     )۱۳٫۷۲۷(
 احت�اطي مخاطر قائمة ــ         ــ         ــ         ۳٫۲۸۲  ۳٫۲۸۲ 
 مخصص معالجة مطال�ات ــ         ۲٫٤۰٥  ــ         ـــ     ۲٫٤۰٥ 

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي التكلفة والمصروفات ۱٤۸٫۲۳۳  ٦۳۳٫۰۳۹  ۹۱  ۲٥٫۸۸۳  ۸۰۷٫۲٤٦ 

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي نتیجة اإلكتتاب ۱۷٫۸۷۷  )٦۷٫۳۹٤( ٤٫۹٤۷   ٦۲٫٥٥٦   ۱۷٫۹۸٦ 

────── ────── ────── ────── ──────  
)٥٫۸۲۸( )۱٫٤٦۷( )۷۰۲( )۲٫۸۳۱(  أتعاب إشراف وتفت�ش )۸۲۸( 
 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني )۱٫۷٥۸( ــ         ــ         ـــ     )۱٫۷٥۸(
 مصروفات عموم�ة وادار�ة (غیر موزعة)   ــ          )۱۰۲٫۰۲۰(
 استثمار  إیرادات   ــ          ۷٫۳٦۸ 

──────      
 من عمل�ات التأمین العجز     )۸٤٫۲٥۲(

══════      
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 (تتمة) المعلومات القطاع�ة ــــ ١٣

 
 )مدققة( م٢٠١٤د�سمبر  ٣١كما في  طبي مرك�ات طاقة أخرى  لمجموعا

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
      

 موجودات عمل�ات التأمین     

 ــ      ٦٦٤ ــ      ۱٦٥٫۲۷۲ ۱٦٥٫۹۳٦
حصة معیدي التأمین من األقساط غیر 

 المكتس�ة

 ۱٫۳۱٤ ۳٫٥۷٤ ــ      ۹٥٫۹٥۷ ۱۰۰٫۸٤٥
حصة معیدي التأمین من المطال�ات تحت 

 التسو�ة
 إقتناء وثائق مؤجلة تكالیف ۱٫۱٦۱ ٦٫٤۹٥ ــ      ٦٫۳۲۹ ۱۳٫۹۸٥

 غیر موزعةموجودات      ۷٤٦٫٥۸۹
──────      
 جمالي موجودات عمل�ات التأمینإ     ۱٫۰۲۷٫۳٥٥
══════      

      
 غیر مكتس�ة ةدخل عمول ــ      ۱٦۰ ــ      ۲۹٫۲۸۳ ۲۹٫٤٤۳

 أقساط تأمین غیر مكتس�ة ٥٤٫۳۱٦ ۱۹۳٫۱۳۹ ــ      ۱۸۳٫۷۳۳ ٤۳۱٫۱۸۸
 احت�اطي مخاطر قائمة ــ      ــ      ــ      ۳٫۲۸۲ ۳٫۲۸۲
 مخصص معالجة مطال�ات ــ      ۲٫٤۰٥ ــ      ــ      ۲٫٤۰٥

 احت�اطي كوارث  ــ      ــ      ــ      ٥۰۰ ٥۰۰
 مطال�ات تحت تسو�ة ٥۰٫٤۳۱ ۱۸٥٫۲٦٦ ــ      ۱۱٤٫۹۹٥ ۳٥۰٫٦۹۲
 مطلو�ات غیر موزعة وفائض متراكم     ۲۰۹٫۸٤٥

──────      

۱٫۰۲۷٫۳٥٥  
 

  
  

══════      
 

 الق�مة العادلة لألدوات المال�ة ــــ ١٤
 

د التزام بین طرفین �علمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أسس الق�مة العادلة هي المبلغ الذي �مكن م�ادلة أصل أو سدا
ومبلغ  متاحة للب�ع ستثماراتإ ،(صافي) مدینة أقساط  تأمین ،تتكون الموجودات المال�ة للشركة من نقد وما في حكمه .تجار�ة

وم�الغ مستحقة  تحت التسو�ة من مطال�ات المال�ة هاوود�عة نظام�ة وتتكون مطلو�ات (صافي) مینمعیدي التأمستحق من 
ال تختلف الق�مة  .خرى ات األو�عض المطلو� م�الغ مستحقة لعمل�ات المساهمین ،الوثائق لحملة وم�الغ مستحقة مینأالتلمعیدي 

 عداد القوائم المال�ة.كما في تار�خ إ  العادلة للموجودات والمطلو�ات المال�ة للشركة جوهر�ا عن ق�متها الدفتر�ة
 

 العادلة  �مةمة العادلة والتسلسل الهرمي للقق�تحدید ال
 ألدوات المال�ة واإلفصاح عنها: العادلة لق�مة التستخدم الشركة المستو�ات التال�ة لتحدید 

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

 
مماثلـــة أو أســـالیب تقیـــ�م أخـــرى تســـتند جم�ـــع مال�ـــة اولـــة فـــي أســـواق نشـــطة لموجـــودات ومطلو�ـــات : األســـعار المتد٢المســـتوى 

 المدخالت الهامة لها إلى ب�انات مرصودة للسوق.
 

 إلى ب�انات سوق �مكن مالحظتها. ال تستند فیها أي معط�ات هامة: أسالیب تقی�م ٣وى المست
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في 

 
 أرقام المقارنة ــــ ١٥

 
 الر�حاي تأثیر على صافي  هذه التبو�بول�س العادة  فترة الحال�ة.للعرض الة السا�قة لتتوافق مع الفتر  أرقام�عض  تبو�بأعید 

كما وردت في التقیر م ٢٠١٤ د�سمبر ٣١او على حقوق المساهمین كما في  م٢٠١٥د�سمبر  ٣١عن الفترة المنته�ة في 
م لتعكس التعد�الت التي تمت في القوائم ٢٠١٤د�سمبر  ٣١�ة في . تم تعدیل االرقام لفترة الثالثة اشهر المنتهالمالي السابق

م والتي صدرت �عد القوائم المال�ة االول�ة الموجزة لفترتي الثالثة اشهر ٢٠١٤د�سمبر  ٣١للسنة المنته�ة في  المدققةالمال�ة 
 م.٢٠١٤د�سمبر  ٣١واالثني عشر شهرًا المنتهیتین في 

 
 موافقة مجلس اإلدارة ــــ ١٦

 
 .م٢٠١٦ ینایر ١٨ الموافقهـ ١٤٣٧ لثانيار��ع  ٨ بتار�خ الموجزة األول�ةعلى القوائم المال�ة  فق مجلس االدارةوا
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