
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التعاوني للتأمين المتحدة الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 
  غير المدققة الموجزة األولية المالية القوائم

 م2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 التعاوني للتأمين المتحدة الشركة
 ( سعودية مساهمة شركة) 

 غير المدققةالموجزة  يةاألول المالية القوائم
 م2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 صفحة اتيجدول المحتو 

 1 مراجعى الحسابات المستقلين محدود لالفحص ال تقرير

 3 – 2 األوليةائمة المركز المالي ق

 4 األوليةقائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 

 5 األوليةقائمة عمليات المساهمين 

 6 األوليةالدخل الشامل قائمة 

 7 األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 8 األوليةقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 9 األوليةللمساهمين قائمة التدفقات النقدية 

 24 ـــــــ 10 الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

   





















 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

    
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2016 مارس 31في 

   

 

10    
   

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -1
 

 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  ( أ

فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب  مســجلةمســاهمة ســعودية شــركة هــي الشــركة المتحــدة للتــأمين التعــاوني )(الشــركة(( 
المركز الرئيسي  يقع(. م2008يونيو  6الموافق هـ )1429 الثانيجمادى  6بتاريخ  4030179955رقم  لسجـل التجاريا

 21422 جـــدة،  5019ص . ب ،  الروضـــة ، حـــي الخالديـــة ارعشـــ والرابـــع( مـــل )الطـــابق األولخمركـــز الم فـــيللشـــركة 
 .المملكة العربية السعودية

 

عادةو رئيسي في مزاولة أعمال التأمين يتمثل نشاط الشركة ال التعـاوني واألنشـطة المتعلقـة بهـا فـي المملكـة العربيـة أمين الت ا 
ص مـن مسسسـة النقـد العربـي ستلمت الشركة الترخيا( ، م2008مايو  5 الموافقهـ )1429ربيع الثاني  29السعودية. في 

عادةو التأمين  لمزاولة السعودي  .م2009ر يناي 1عمالها في بدأت الشركة أ السعودية.في المملكة العربية التأمين  ا 
      

 المحفظة تحويل ( ب

ها قامت باالستحواذ علـى بي اس سي )(البائع(( التي بموجب البحرين –أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين 
 مليـون ريــال سـعودي 656.95بمبلـ   م2008ديسـمبر  31في المملكة العربية السعودية اعتبارا مـن  البائععمليات تأمين 

 تـم .مسسسـة النقـد العربـي السـعوديالمعاملـة مـن قبـل  هـذه الموافقة علـى ت. تمديـال سعو مليون ري 78.4 بمبل  شهرة مع
بعد الحصول على الموافقة المحـددة مـن مسسسـة النقـد بالكامل دفع مبل  الشهرة المستحق الدفع للبائع  م2008لسنة  الحقا

 العربي السعودي.
 

كان هناك انخفاضا  في قيمة الشهرة مـرة واحـدة علـى األقـل فـي نهايـة كـل سـنة لمعرفة إن من قبل اإلدارة تم فحص الشهرة 
معــدل نمــو أقســاط التــأمين، علــى ضــوء م. 2015ديســمبر  31ماليــة. تــم إجــراء آخــر فحــص للشــهرة مــن قبــل اإلدارة فــي 

ـــرة  ـــأ، ومعـــدالت النمـــو المســـتخدمة التنبـــأومعـــدالت الخصـــم، والحصـــة الســـوقية خـــالل فت ـــة لتـــدفقات با للتنب ، الالحقـــةالنقدي
بعــدم وجــود انخفــاض فــي قيمــة مضــت، فقــد قــررت اإلدارة  خمــس ســنواتلمجلــس اإلدارة  التــي اعتمــدهاالميزانيــات الماليــة و 

 الشهرة.
 

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية و س اإلعداد اأس -2
 

 تزامبيان اإلل ( أ
التقـــارير الماليـــة األوليـــة )(معيـــار  (34)رقـــم  ية الـــدوللمعيـــار المحاســـب وفقـــا  المـــوجزة  األوليـــةتـــم إعـــداد القـــوائم الماليـــة لقـــد 

مـع تلـك المـوجزة تتفـق  األوليـةلسياسـات المحاسـبية المتبعـة فـي إعـداد هـذه القـوائم الماليـة إن ا. ((34المحاسبة الـدولي رقـم 
 المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية.

 

 ع)(الفتـرة(( بـالتزامن مـ م2016 مـارس 31فـي  المنتهيـةأشـهر الثالثة  فترةلالموجزة  األوليةن تقرأ هذه القوائم المالية يجب أ
 األوليـــةن القـــوائم الماليـــة أ إدارة الشـــركة ضـــاء مجلـــسعأ عتقـــدي .م2015ديســـمبر  31كمـــا بتـــاريخ  المدققـــةلماليـــة ا القـــوائم

 األوليـة اتللفتـر نتـائ  العمليـات الضـرورية لعـرض  (بما في ذلك التعديالت العاديـة المتكـررة) تعكس كل التعديالتالموجزة 
 .المتوقعة السنوية لنتائجهاللشركة قد ال تكون مسشرا  األوليةن النتائ  إالمعروضة. 

 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 
 

ألقـــرب ألـــف ريــــال ويـــتم تقريبهـــا  لكونـــه العملـــة الوظيفيـــة للشـــركة ال الســـعوديـالريـــاألوليـــة المـــوجزة بالقـــوائم الماليـــة تظهـــر 
 ما لم يذكر خالف ذلك.سعودي، 

 

لتقــارير الماليــة اســتخدام تقــديرات وافتراضــات تــسثر فــي للمعــايير الدوليــة لوفقــا   األوليــة المــوجزةتطلــب إعــداد القــوائم الماليــة ي
إن وجـدت،  اإلفصـاح عـن الموجـودات والمطلوبـات المحتملـة،يتطلـب أيضـا  عنهـا و  المفصـحمبال  الموجودات والمطلوبـات 

عنهـا خـالل فتـرة القـوائم الماليـة  المفصـحومبـال  اإليـرادات والمصـاريف المـوجزة  األوليـةكما فـي تـاريخ القـوائم الماليـة وذلك 
أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضـل مـا لـدى اإلدارة مـن علـم باألحـداث والتصـرفات الحاليـة  ومع. األولية الموجزة

  .لية قد تختلف عن تلك التقديراتإال أن النتائ  الفع
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( و س اإلعداد اأس  -2
 

3-  

 بيان اإللتزام )تتمة( ( أ
 

ال تشتمل القـوائم الماليـة األوليـة المـوجزة علـى جميـع المعلومـات واإلفصـاحات المطلوبـة إلعـداد القـوائم الماليـة الكاملـة، 
  دولية للتقارير المالية.والتي تم إعدادها وفقا للمعايير ال

وتســوية كافــة  اســتردادترتيــب الســيولة. ومــن المتوقــع  حســببصــورة عامــة  األوليــةتعــرض الشــركة قائمــة المركــز المــالي 
   .األولي التقرير عدادك خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ إعلى التوالي، وذل ت والمطلوبات الماليةالموجودا

 العرض ساأس  ( ب
 

وفقـا  لمتطلبـات نظـام شـركات الت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليـات المسـاهمين تحتفظ الشركة بسج
. تـدرج الموجـودات والمطلوبـات األسـاسوتعـرض القـوائم الماليـة علـى هـذا  التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية

ة بهــا. يــتم تحديــد أســاس توزيــع المصــاريف واإليــرادات والمصــاريف الخاصــة بكــل نشــاط فــي الــدفاتر المحاســبية الخاصــ
  وتطبق على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة وركة من قبل اإلدارة الناشئة عن العمليات المشت

  :ي للشركةسطبقا  للنظام االساالناشئ عن عمليات التامين يتم توزيع فائض عمليات التأمين  
 ٪90  المساهمين إلى عمليات المحول

 ٪10  مليات التأمينعإلى محول ال
  100٪ 

  
   .العجز إلى عمليات المساهمين كامل إذا كانت نتائ  عمليات التأمين عجز، يتم تحويل

ة ية لمسسسة النقد العربي السعودي يجب على الشركة الحصول على موافقة المسسسذمن الالئحة التنفي 70وفقا للمادة 
مــن قبــل مجلــس  المدرجــة معــاييرلل لــى حملــة الوثــائق فــي وقتهــا وطبقــا  إمين مباشــرة قبــل توزيــع فــائض حملــة وثــائق التــأ

 اإلدارة.
 

التقـارير الماليـة الدوليـة الجديـدة والمعدلـة والمطبقـة  ر الماليـة وتفسـيرات لجنـة تفسـيراتالمعايير الدولية للتقـاري ( ج
 ل الشركةمن قب

 
للســنة الماليــة المتبعــة وليــة المــوجزة تتوافــق مــع تلــك إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القــوائم الماليــة األ

السابقة ولم ينـت  عـن تبنـي المعـايير الجديـدة والمعدلـة والتفسـيرات المطبقـة علـى الشـركة اي تـأثير جـوهري علـى القـوائم 
 المالية األولية الموجزة للشركة.

   
 ئمة التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية:لقد اعتمدت الشركة التعديالت والتنقيحات التالية على المعايير القا

 
 الوصف المعيار 

بخصوص  11 رقممعيار التقارير المالية الدولي تعديالت على   11 رقممعيار التقارير المالية الدولي 
 المحاسبة على اقتناء حصص في عمليات مشتركة 

 لمسجلةالحسابات النظامية ا  14 رقممعيار التقارير المالية الدولي 
ومعيار  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 38المحاسبة الدولي رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بخصوص توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واالطفاء 38رقم 
خصوص طريقة حقوق ب 27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  27معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .المنفصلةالملكية في القوائم المالية 
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( س اإلعداد اأس -2
 

ل التقـارير الماليـة الدوليـة الجديـدة والمعدلـة والمطبقـة مـن قبـ ر المالية وتفسيرات لجنة تفسيراتالمعايير الدولية للتقاري ( ج
 الشركة )تتمة(

   

 الوصف المعيار 
 10 رقمار التقارير المالية الدولي معي

  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  10 رقممعيار التقارير المالية الدولي تعديالت على 
بخصوص البيع أو المساهمة بالموجودات ما بين المستثمر وشركته  28رقم 

 الزميلة أو المحاصة
 بخصوص مبادرات االفصاح 1المحاسبة الدولي رقم  معيارت على تعديال 1معيار المحاسبة الدولي رقم 
ومعيار  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 41المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16المحاسبة الدولي رقم  معيارتعديالت على 
 (الزراعة( بخصوص األشجار المثمرة 41

 و 10رقم معيار التقارير المالية الدولي 
 12رقم معيار التقارير المالية الدولي 
 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

معيار التقارير المالية  و 10 رقممعيار التقارير المالية الدولي تعديالت على 
بخصوص تطبيق استثناء  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12 رقمالدولي 
 التوحيد

 و 5رقم معيار التقارير المالية الدولي 
 7رقم عيار التقارير المالية الدولي م

 19ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
 34ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 

 م2014إلى  2012التحسينات السنوية لدورة المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 كة أو أداء الشركة. المركز المالي للشر ي تاثير على السياسات المحاسبية أو إن تطبيق المعايير أعاله ليس له أ
  

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة التي لم يسري مفعولها بعد ( د
أدنـاه  . القائمـةللشـركةولية الموجزة تى تاريخ إصدار القوائم المالية األفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول ح

. تعتـــزم الشـــركة تطبيـــق هـــذه بشـــكل معقـــول تطبيقهـــا فـــي المســـتقبل التـــي تتوقـــع الشـــركةالمعـــايير والتفســـيرات الصـــادرة بخصـــوص 
 .معايير عندما تصبح سارية المفعولال

 
 تاريخ السريان الفعلي الوصف / التفسيرالمعيار

 
 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

بية بخصوص االعتراف بالموجودات الضري
 المسجلة للخسائر غير المحققة

 
 
 م2017يناير  1

 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  7معيار المحاسبة الدولي رقم 
 بخصوص مبادرات االفصاح

 
 م2017يناير  1

 م2018يناير  1 األدوات المالية  9رقم معيار التقارير المالية الدولي  
 م2018يناير  1 العمالءمع اإليرادات من العقود المسجلة  15قم ر معيار التقارير المالية الدولي  
 م2019يناير  1 عقود اإليجار 16رقم معيار التقارير المالية الدولي  

 
المـــذكورة أعـــاله علـــى القـــوائم الماليـــة للشـــركة عنـــد  التفســـيراتالشـــركة حاليـــا  بتقيـــيم تـــأثير المعـــايير أو التعـــديالت أو  دارةإ تقـــوم

 التطبيق.
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النقد وما فى حكمه  ــــ 3  
 

  م2016 مارس 31  م2015ديسمبر  31
(مدققة)   (مدققة)غير   

  ال سعوديـألف ري  سعودي ريـالألف 
    

  التأمينعمليات    
 نقد لدى البنوك 311.487  281.546

  المساهمينعمليات    
 البنوك لدىنقد  31.099  19.409

 
 ئتماني جيد.ذات تصنيف ا مقابلة خرىلدى أطراف ألبنوك لدى ا بالنقدحتفاظ االيتم 

 
 تاريخ قائمة المركز المالي.بصورة معقولة القيمة العادلة في  الدفترية المفصح عنها تقارب القيمن إ

 
 متاحة للبيعالات ستثمار اال ــــ 4

  
 عمليات التأمين

يــتم ( بينمــا (تــداول() يــةســوق المالالمدرجــة فــي  اســتثمارق صــناديفــي وحــدات  محليــة بنــوك مــعات المتاحــة للبيــع ســتثمار االتمثــل 
ل سـعودي ـامليـون ريـ 0.229ات المتاحـة للبيـع سـتثمار االن احتيـاطي إ .في البورصات الدولية ةبنوك أجنبية مدرج مع ستثماراال

عمليــات  ائض مــنالفــلــى يــث تــم قيــده إ. ح(ال ســعوديـمليــون ريــ 0.045 م:2015ديســمبر  31م )2016 مــارس 31كمــا فــي 
 .التأمين

 
 :ات المتاحة للبيعستثمار االلحركة في فيما يلي ملخصا  ل

 
 الرصيد في  
 نهاية الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 التغير في القيمة 
 العادلة للفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 لحركة ا صافي 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 بداية الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

يات التأمينعمل  

     
 

مدققةغير  ــ م2016 مارس 31في  كما  
 في سندات  استثمار 4.112 ـــ      65  4.177

 في صكوك استثمار 101.083 ـــ      (2) 101.081
 حقوق ملكية اسهمفي  استثمار 4.686 ـــ      (372) 4.314
 في صناديق مشتركة استثمار 75.191 ـــ      125  75.316

  185.072 ـــ      (184) 184.888

   
 
 

 

 الرصيد في  
 السنةنهاية  
 ال سعودىـألف ري 

 التغير في القيمة 
 للسنةالعادلة  
 ال سعودىـألف ري 

 صافي الحركة  
 السنةخالل  
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 السنةبداية  
 ال سعودىـألف ري 

 

    
 

مدققةـــ  م2015 ديسمبر 31في  كما  
 في سندات  استثمار 4.282 ــ      (170) 4.112

 في صكوك استثمار 41.102 60.000  (19) 101.083
 حقوق ملكية اسهمفي  استثمار 892 3.962   (168) 4.686
 في صناديق مشتركة استثمار 10.000 65.000   191  75.191
185.072 (166)   128.962 56.276  

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

    
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2016 مارس 31في 
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 )تتمة(للبيع ات المتاحة ستثمار اال ــــ 4
  

 م2015ديسمبر  31
 (مدققة)

 م2016 مارس 31
 (مدققة)غير 

 عمليات المساهمين
 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

  
 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية 76.748  83.965 
 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية 1.923  1.923 
 85.888  78.671  

 
 ماليةمدرجة في سوق  –المتاحة للبيع (1

 الرصيد في 
 نهاية الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

التغير في القيمة   
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ري 

  صافي الحركة 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 بداية الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 

    
مدققةغير  ـــــ م2016 مارس 31في  كما  

  ملكيةاسهم حقوق في  استثمار 11.444 ـــ       (1.779) 9.665

 في سندات استثمار 10.927 (5.000) 63  5.990

 صكوكفي  استثمار 43.165 ـــ       (61) 43.104

 في صناديق مشتركة استثمار 18.429 ـــ       (440) 17.989

76.748 (2.217) (5.000) 83.965  

    
 

 الرصيد في  
 السنةنهاية  
 ال سعودىـألف ري 

التغير في القيمة   
 للسنةالعادلة 

 ال سعودىـألف ري 

  صافي الحركة 
 السنةخالل  
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 السنةبداية  
 ال سعودىـألف ري 

 

    
مدققة ــــــ م2015 ديسمبر 31في  كما  

 ملكيةاسهم حقوق في  استثمار 14.152 (1.009) (1.699) 11.444

 سندات في استثمار 22.309 (11.263) (119) 10.927

 استثمار في صكوك 14.097 29.086  (18) 43.165

 في صناديق مشتركة استثمار 10.002 10.000  (1.573) 18.429

83.965 (3.409)  26.814 60.560  
 

 المتاحة للبيع ــــ أوراق مالية غير مدرجة (2
 يالرصيد ف

 نهاية الفترة 
 دىال سعو ـألف ري 

التغير في القيمة   
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ري 

  صافي الحركة 
 خالل الفترة 
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 الفترة بداية 
 ال سعودىـألف ري 

 

    
م ــ غير مدققة2016مارس  31كما في   

 في شركة محلية  استثمار 1.923   ـــ         ـــ       1.923
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 )تتمة(ات المتاحة للبيع ار ستثماال ــــ 4
 

 )تتمة( عمليات المساهمين
 )تتمة(( المتاحة للبيع ــــ أوراق مالية غير مدرجة 2

 الرصيد في 
 السنةنهاية  
 ال سعودىـألف ري 

التغير في القيمة   
 للسنةالعادلة 

 ال سعودىـألف ري 

  صافي الحركة 
 السنةخالل  
 ال سعودىـألف ري 

 الرصيد في  
 لسنةا بداية 
 ال سعودىـألف ري 

 

    
مدققةــ  م2015 ديسمبر 31في  كما  

 شركة محليةفي  استثمار 923,1 ــ      ــ      923,1

 استثمار في صكوك 000,60 (60.000) ــ      ــ     

 استثمار في وديعة مرابحة 59.721 (60.599) 878 ــ     

1.923 878 (120.599)   121.644  
 

لفترة ) م2016مارس  31 المنتهية في الثالثة اشهرلفترة ال سعودي ـمليون ري 2.217 ةلغخسارة غير المحققة الباال تحميلتم 
قائمة التغيرات فـي  علىال سعودي( ـمليون ري 1.414بمبل   محققغير  ربح  :م2015مارس  31 الثالثة اشهر المنتهية في

هــو  م2016مــارس  31كمــا فــي  ات متاحــة للبيــعاســتثمار ن احتيــاطي إ. ات متاحــة للبيــعاســتثمار حقــوق المســاهمين كاحتيــاطي 
 ال سعودي(.ـمليون ري 5.345: م2015ديسمبر  31ال سعودي )ـمليون ري 7.562

 
 .مجلس اإلدارةللتعليمات المعتمدة من قبل وفقا  متخصصمن قبل مدير صندوق ات ستثمار تدار هذه اال
 

 ة المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالي
 

 مدققةغير  ــــ م2016 مارس 31كما في 
 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

 ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  

         المتاحة للبيعات ستثماراال

         ملكية:اق حقوق أور

 29.630  ــ       ــ       29.630  عمليات التأمين
 29.577  1.923  17.989  9.665  عمليات المساهمين

         :أوراق ائتمانية

 155.258  ــ       100.000  55.258  عمليات التأمين
 49.094  ــ       ــ       49.094  عمليات المساهمين

  143.647  117.989  1.923  263.559 

 
 مدققة ـــــــ م2015 ديسمبر 31كما في  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

 ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي  

         المتاحة للبيعات ستثماراال

         ملكية:أوراق حقوق 

 29.877  ــ       ــ       29.877  مينعمليات التأ
 31.796  1.923  18.429  11.444  عمليات المساهمين

         :أوراق ائتمانية

 155.195  ــ       100.000  55.195  عمليات التأمين
 56.015  ــ       ــ       56.015  عمليات المساهمين

  152.531  118.429  1.923  272.883 
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 االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة( ــــ 4
 )تتمة( عمليات المساهمين

 )تتمة(( المتاحة للبيع ــــ أوراق مالية غير مدرجة 2
مليـون ريــال  1.923م: 2015ديسـمبر  31ريـال سـعودي ) مليون 1.923بمبل  غير متداولة  الشركة أدوات حقوق ملكيةلدى  

التغيـرات فـي سـعر حقـوق الملكيـة فقـط عنـدما يـتم بيـع  ثيرسينعكس تـأ، حيث رشادياإل البيععر بسبالتكلفة أو  مسجلةسعودي( 
   .األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة

السـنة  و م2016 مـارس 31المنتهيـة فـي  الثالثـة أشـهر االول والثـاني والثالـث خـالل فتـرةتكـن هنـاك تحـويالت بـين المسـتوى  لم
  .م2015ديسمبر  31المنتهية في 

 ، صافيمدينةمين تأ أقساط – 5
 م2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 م2016مارس  31

 )غير مدققة(
 

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
  

 مستحق من حملة وثائق التأمين 194.171  159.003 
 (11جهات ذات عالقة )اإليضاح  –مستحق من حملة وثائق التأمين 127.220  144.265 
 مشكوك في تحصيلهامخصص ديون  (36.416) (36.339)
 266.929  284.975   

 :كما يلي السنة/خالل الفترة المشكوك في تحصيلها مينأقساط التأحركة مخصص  كانت
 31للسنة المنتهية في 

 م2015ديسمبر 
 )مدققة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 م2016مارس  31في 

 )غير مدققة(
 

   ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
 الرصيد في بداية الفترة / السنة 36.339  22.094 
 المخصص للفترة / للسنة 77  14.245 
  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 36.416  36.339 

 ، صافيذمم مدينة لمعيدي التأمين – 6
 م2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 م2016مارس  31

 )غير مدققة(
 

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
  

 ذمم مدينة من معيدي التأمين 26.501  25.862 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (2.385) (2.352)
 23.510  24.116   

 :كما يلي السنة/المشكوك في تحصيلها خالل الفترة مينحركة مخصص أقساط التأ كانت 
 31للسنة المنتهية في 

 م2015ديسمبر 
 )مدققة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 م2016مارس  31في 

 )غير مدققة(
 

   ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
 الرصيد في بداية الفترة/السنة 2.352  2.462 
 السنةخالل الفترة/ مخصصال 33  ـــ   
 السنةالمخصص خالل الفترة/ عكس ـــ    (110)
 السنةالرصيد في نهاية الفترة/ 2.385  2.352 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

    
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2016 مارس 31في 

 

 

17 

   

 حقةالمست لزكاة وضريبة الدخلا ــــ 7
 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة الدفع: .دارة من تقديراتاإلتم احتساب الزكاة المستحقة الدفع بناء  على افضل ما لدى 

 
 31للسنة المنتهية في 

 م2015ديسمبر 
 )مدققة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 م2016مارس  31في 

 )غير مدققة(
 

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
  

  /السنةالفترة بدايةالرصيد في  14.681 11.176
 للفترة/ للسنةالمحمل  1.000 3.505
 / السنةالفترة نهايةالرصيد في  15.681 14.681

 

نظمــة الماليــة ذات لأل لــى بعــض التعــديالت وفقــاإ ساســيةبصــورة أكــاة ئ  الخاضــعة للز الفروقــات بــين النتــائ  الماليــة والنتــاتعــود 
 الصلة.

 
الشــركة ومعرفتهــا بمتطلبــات أنظمــة الزكــاة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  إدراكعــاء الزكــوي بنــاء  علــى تــم احتســاب الو 

تخضع األنظمة الزكوية لتفسيرات مختلفة وتقـوم المصـلحة باصـدار الربـوط الزكويـة والتـي قـد تختلـف عـن اإلقـرارات المقدمـة مـن 
 قبل الشركة.

 
 الوضع الزكوي

وحصــلت علــى شــهادات زكــاة  م2014حتــى  م2009ديســمبر  31يم إقراراتهــا الزكويــة للســنوات المنتهيــة فــي قامــت الشــركة بتقــد
   مقيدة.

 
مصــلحة الزكــاة وضــريبة  مــن م2011إلــى  م2009 للســنوات ةنهائيــزكويــة  علــى ربــوط حصــلت الشــركةم 2013 الســنةخــالل 

اإلدارة أن تعتقــد . ســعودي الـريــ مليــون 17.69بمبلــ   زكــويمــن الشــركة التــزام  المصــلحة بموجبهــا طالبــت( المصــلحةالــدخل )
سـوف تكـون عتـــراض ن نتيجــــة االوهـي علـى ثقـة بـأأعـاله،  الربوطعلى  هادارة اعتراضاإلقدمت . كافالمكون  مخصص الزكاة

 الربــوط ال سـعودي فيمـا يتعلــق بهـذهـريــ مليـون 14.288 بسـدادالشــركة  م، قامـت2014 الســنةوخـالل  فـي صالحهـــا. ومــع ذلـك،
 م.2014لى إم 2012لسنوات من ا ربوطا  عنلم تصدر المصلحة  .م2014 السنةخالل 

   
 رأس المال  ــــ 8
 

ال ـريــ 10قيمــة الســهم الواحــد  ا  مليــون ســهم 28لــى إال ســعودي مقســم ـمليــون ريــ 280رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر  يبلــ 
 سعودي. 

 
م  2015فبرايـــر  18هــــ الموافـــق 1436 الثـــانيربيـــع  29 فـــي ةالمنعقـــد ةالعاديـــ غيـــر الجمعيـــة العموميـــةفـــي  ونهمالمســـا تمـــداع

فقـد تـم  النظاميـةى موافقـة الجهـات ن الشـركة حصـلت علـوحيـث أ ،ال سـعوديـمليـون ريـ 210 بمبلـ  ولويـةأسهم حقوق إصدار أ
م وانتهـت 2015ر فبرايـ 22فـي  والتـي بـدأت االكتتـابفتـرة  ـال للسـهم الواحـد خـاللري 10بسعر  سهم عاديةمليون أ 21 اصدار
لــى ـال ســعودي إمليــون ريــ 280مــال الشــركة مــن  م. وقــد اســتكملت اإلجــراءات النظاميــة وتــم زيــادة رأس2015مــارس  10فــي 
 31م )لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 2015خالل ـال سعودي مليون ري 4.95تكبدت الشركة مبل   ـال سعودي.مليون ري 490

ـال ســعودي مــن خــالل مليــون ريــ 210س المــال بمبلــ  أصــدار لزيــادة ر إ كتكلفــةمليــون ريـــال ســعودي(  4.798م: 2015مــارس 
 .األولية حقوق المساهميني تم احتسابه من خالل قائمة التغيرات في والذ أولوية إصدار أسهم حقوق

 
 ي نظاميإحتياط ــــ 9
 

مـن صـافي  ٪20ي نظـامي بتحويــل إحتيـاط تكوينبالشركة  تقومية، في المملكة العربية السعودالتأمين تمشيا  مع متطلبات نظام 
ايـة ت خسـائر فـي نهدونظـرا  ألن الشـركة تكبـ ،المـدفوع من رأس المـال ٪100ي حتياطإلى أن يبل  اإلللمساهمين السنوي  الدخل

 .للتوزيع متاحر ي غيحتياطهذا اإلن علما  بأ لى االحتياطي النظامي خالل الفترة.الفترة فلم يتم اجراء تحويل إ
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 وديعة نظامية ــــ 10
 

  م2016 مارس 31 م2015ديسمبر  31
  (مدققة)غير  (مدققة)

  ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
 عمليات المساهمين  

 وديعة نظامية 49.000 49.000
 مــن رأس المــال المــدفوع ٪10 نســبتهمــا  ، قامــت الشــركة بايــداعتمشــيا  مــع متطلبــات نظــام التــأمين فــي المملكــة العربيــة الســعودية

في بنك تم إختياره مـن قبـل مسسسـة النقـد  (سعوديريـال مليون  49: م2015ديسمبر  31) ال سعوديـمليون ري 49ما قيمته وب
ـــكال تم. العربـــي الســـعودي ـــي الســـعوديفـــي التصـــرف لشـــركة حـــق ا ل ـــد العرب ـــة مسسســـة النق ـــدون موافق  هـــذه الوديعـــة النظاميـــة ب

  .هي مستحقة لمسسسة النقد العربي السعودي هذه الوديعة ناتجة عنالعموالت الو 
ي ـ كمـا جـاء خطابا  من مسسسـة النقـد العربـي السـعودم، استلمت الشركة 2016مارس  31خالل فترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 م.2016ابريل  20بحلول % من رأس المال المدفوع 15% إلى 10لزيادة الوديعة النظامية من  15في اإليضاح رقم 
 

 أرصدتهاو  ذات العالقة جهاتمعامالت مع  ــــ 11
التـي تخضـع للسـيطرة  تتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وكبار مـوظفي ادارة الشـركة والمنشـ 

 العالقة من قبل اإلدارة. يتم اعتماد أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات.
 

ذات  الجهــاتهــم المعــامالت مــع أفيمــا يلــي معــامالت مــع جهــات ذات عالقــة. بتنفيــذ الالعاديــة  أعمالهــاتقــوم الشــركة خــالل دورة 
 :م2015مارس  31م و2016مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  فترة خالل العالقة

 
   المنتهية في الثالثة أشهرلفترة  المعامالت

   م2016 مارس 31 م2015 مارس 31
 الجهة ذات العالقة طبيعة المعاملة (مدققة)غير  (مدققةغير )

   ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي
 عمليات التأمين   
 السعوديةمجموعة بن الدن   مكتتبة أقساط تأمين 33.895  64.262 
  مطالبات مدفوعة (50.837) (5.738)
    
 دارة:اإلمجلس أعضاء    
 )كارز( واألخطارخدمات المطالبات  اترسوم معالجة مطالب ـــ      (1.426)
  دفعات مسددة ـــ      2.615 
 )كارز(  واألخطارخدمات المطالبات  مكتبيةأقساط تأمين  ـــ      471 
  مطالبات مدفوعة ـــ      (641)
 سني حسان محا المحاميمكتب  أقساط تأمين مكتتبة 89  3 
  مطالبات مدفوعة (192) (70)
 كبار التنفيذين  مكاف ت ومصروفات ذات صلة 1.236  1.193 
 عمليات المساهمين   
             أعضاء مجلس اإلدارة    كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم 274  273 
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 وأرصدتها )تتمة( ذات العالقة جهاتمعامالت مع ــــ  11
 ات العالقة:فيما يلي أرصدة الجهات ذ

  م2016 مارس 31 م2015ديسمبر  31
  (مدققة)غير  (مدققة)

  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي
 التأمينعمليات   
 مستحق من جهات ذات عالقة  
 مجموعة بن الدن السعودية 127.341  144.283 
 خدمات المطالبات واألخطار )كارز(  (109) (109)
 حسان محاسنيمكتب المحامي  (12) 91 
 ذات عالقة ةجهإلى مستحق   
 )كارز(  واألخطارخدمات المطالبات  (488) (488)
   
 مساهمينعمليات ال  
 ذات عالقة اتجهإلى مستحق   
 أعضاء مجلس اإلدارة   274  ـــ   
 نجم لخدمات التأمين شركة  270  270 

 
خــرى األ مطلوبــاتالو المســتحقة الــدفع مصــروفات والخــرى األموجــودات الو  مقــدما   مدفوعــةال صــروفاتمالعــاله األرصــدة أتتضــمن 

  المستحق لحملة وثائق التامين.وصافي المدينة تأمين ال قساطأو 
 

  ةوالمخفض ةالسهم األساسي ربحية ــــ 12  
 

 .والقائمة للفترةللفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة  الدخلالسهم للفترة بتقسيم صافي  ربحيةتم احتساب 
 

  المعلومات القطاعية ــ 13
بالنســبة لنشــاطات الشــركة وموجوداتهــا  االعمــالمــع طريقــة إعــداد التقــارير الداخليــة بالشــركة، اعتمــدت اإلدارة قطاعــات  تمشــيا  

 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
 

داريــةعموميــة  مصــروفاتنتــائ  القطاعــات ال تتضــمن  من موجــودات القطاعــات نقــد ومــا فــي حكمــه ال تتضــ .اســتثمار ودخــل ،وا 
مصـــروفات و )صـــافي(  ذمـــم مدينــة لمعيـــدي التــأمينو واقســـاط تــامين مدينـــة )صــافي(  ات متاحـــة للبيــعاســتثمار  ،لعمليــات التـــامين

 .ومعدات وتجهيزات وأثاثمدفوعة مقدما  وموجودات اخرى 
 

مســتحق لعمليــات  ،مطلوبــات مســتحقة ومطلوبــات اخــرىمســتحق لمعيــدي التــامين لحملــة وثــائق التــامين و ال تتضــمن  المطلوبــات
 التامين ومكافاة نهاية الخدمة للموظفين.

 
بالنســبة لنشــاطات الشــركة وموجوداتهــا  االعمــالمــع طريقــة إعــداد التقــارير الداخليــة بالشــركة، اعتمــدت اإلدارة قطاعــات  تمشــيا  

 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
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 )تتمة( ةالمعلومات القطاعي ــ 13

 
 المجموع

 
 خرىأ

 
 ةطاق

 
 مركبات

 
 طبي

 م2016 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 (مدققة)غير 

  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي

      

 كتتبةمين المأقساط التأإجمالي  23.229  263.083  (1.432) 62.717  347.597 

 ملرممحمملةار ي  إعةحمشامةط : ة  مةا  (2.079) (138.833) 1.407  (53.611) (193.116)

 مللمةيمنةمض مامةط ةار ي          (56) (288) ــ       (604) (948)
────── ────── ────── ────── ──────  

 المكتتبة التأمين أقساط صافي 21.094  123.962  (25) 8.502  153.533 
 المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير 4.708  37.514  (312) (6.209) 35.701 

────── ────── ────── ────── ──────  
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  25.802  161.476  (337) 2.293  189.234 

  المكتسبة التأمين إعادة عموالت ــ       12.807  475  6.994  20.276 
────── ────── ────── ────── ──────  

 209.510  9.287  138  174.283  25.802    

────── ────── ────── ────── ──────  
 المدفوعة المطالبات إجمالي 19.336  167.475  ــ       59.131  245.942 

 من المطالبات المدفوعة التأمين معيدي حصةمةا ة :  ــ       (20.239) ــ       (56.443) (76.682)
────── ────── ────── ────── ──────  

 المدفوعة المطالبات صافي 19.336  147.236  ــ       2.688  169.260 

 التسوية تحت المطالبات صافي في التغير (2.546) (9.851) ــ       (3.597) (15.994)
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي المطالبات المتكبدة 16.790  137.385  ــ       (909) 153.266 

 التأمين وثائق االستحواذ على تكاليف 1.546  7.350  ــ       1.575  10.471 
────── ────── ────── ────── ──────  

  18.336  144.735  ــ       666  163.737 
────── ────── ────── ────── ──────  

 االكتتاب نتيجةصافي  7.466  29.548  138  8.621  45.773
      
داريةعمومية  مصروفات     (26.957)  )غير موزعة( وا 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )غير موزع( (140) (1.152) 7  (174) (110)
 اتعاب اشراف وتفتيش  (303) ــ       ــ       ــ       (1.459)
 لضمان الصحي التعاونيأتعاب مجلس ا     (303)
 )غير موزع( استثماردخل      3.965 

──────      
 من عمليات التأمين الفائض     20.909 

══════      
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 )تتمة( المعلومات القطاعية ــــ 13
 

 (مدققة)غير  م2016 مارس 31كما في  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع

  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ريـال سعودي ألف ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي

     
 موجودات عمليات التأمين

 
 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ــ       155.864 22.299 148.985 327.148

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 390 7.037 ــ       241.174 248.601

 إقتناء وثائق مسجلة  تكاليف 2.704 16.943 ــ       5.057 24.704

 غير موزعةموجودات      1.028.473

──────      
 إجمالي موجودات عمليات التأمين     1.628.926
══════      

 مطلوبات عمليات التأمين والفائض المتراكم       
 غير مكتسبة أقساط تأمين 48.854 468.300 22.689 169.144 708.987

 احتياطي مخاطر قائمة ــ       ــ       ــ       6.486 6.486

 مخصص معالجة المطالبات ــ       4.779 ــ       ــ       4.779
 احتياطي كوارث ــ       ــ       ــ       1.772 1.772
 احتياطيات فنية أخرى 421 223 ــ       757 1.401

 مطالبات تحت التسوية 35.933 222.744 ــ       260.424 519.101

 دخل عمولة غير مكتسبة  ــ       29.558 ــ       26.835 56.393

 مطلوبات غير موزعة وفائض متراكم     330.007
──────      
 مطلوبات عمليات التأمين والفائض المتراكم مجموع     1.628.926

══════              



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (
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 ة()تتم المعلومات القطاعية ــــ 13
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
 م )غير مدققة(2015

  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي
      
 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  31.699 207.021 32.501  64.567  335.788 

 ملرممحمملةار ي  إعةحمشامةط مةا ة:  ــ       (447) (31.942) (47.109) (79.498)

 مامةط ةار ي نةمض مللمةيم       (300) (238) ــ         (823) (1.361)

────── ────── ────── ────── ──────  

 المكتتبة التأمين أقساط صافي 31.399  206.336  559  16.635  254.929 
 المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير 646  (86.410) (381) 5.566  (80.579)

────── ────── ────── ────── ──────  
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  32.045  119.926  178  22.201  174.350 

  المكتسبة  التأمين إعادة عموالت 1  125  511  10.261  10.898 

────── ────── ────── ────── ──────  
 185.248  32.462  689  120.051  32.046  

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

 المدفوعة المطالبات إجمالي 44.098  108.521  ــ         7.040  159.659 

 ــ       (4.860) ــ         (5.564) (10.424)

ت من المطالبا التأمين معيدي حصة: ا  ناقص
 المدفوعة

────── ────── ────── ────── ──────  
 المدفوعة المطالبات صافي 44.098  103.661  ــ         1.476  149.235 

 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية (4.673) (1.042) ــ         (2.097) (7.812)
────── ────── ────── ────── ─────  

      
 صافي المطالبات المتكبدة 39.425  102.619  ــ         (621) 141.423 

 التأمين ثائق االستحواذ على تكاليف 794  2.897  ــ         2.066  5.757 
────── ────── ────── ────── ─────  

  40.219  105.516  ــ         1.445  147.180 
────── ────── ────── ────── ──────  

      
 اإلكتتاب نتيجةصافي  (8.173) 14.535  689  31.017  38.068 

────── ────── ────── ────── ──────  
دارية )غير موزعة(     (24.345)  مصروفات عمومية وا 

(5.576) 

  

  

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )غير 
 موزع(

 اتعاب اشراف وتفتيش (163) (602) (163) (221) (1.149)
 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني (364) ــ      ــ         ــ         (364)
 (ة)غير موزعدخل استثمار      431 

──────      

 من عمليات التأمين الفائض     7.065 

══════          



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2016 مارس 31في 

 

 

23 

   

 )تتمة( المعلومات القطاعية ــــ 13
 مدققة() م2015 ديسمبر 31كما في  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع

  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي
 موجودات عمليات التأمين     

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ــــــــ      58.403 ــــــــ      115.847 174.250

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية ــــــــ      6.785 ــــــــ      298.984 305.769

 إقتناء وثائق مسجلة  تكاليف 3.554 14.562 ــــــــ      6.434 24.550

 غير موزعةموجودات      985.095

──────      
 إجمالي موجودات عمليات التأمين     1.489.664
══════      

 المتراكم مطلوبات عمليات التأمين والفائض     
 أقساط تأمين غير مكتسبة 53.562 408.354 78 129.797 591.791

 احتياطي مخاطر قائمة ــــــــ      ــــــــ      ــــــــ      6.486 6.486

 مخصص معالجة المطالبات ــــــــ      4.779 ــــــــ      ــــــــ      4.779
 احتياطي كوارث ــــــــ      ــــــــ      ــــــــ      1.772 1.772
 احتياطيات فنية أخرى 421 223 ــــــــ      757 1.401

 مطالبات تحت التسوية 38.089 232.343 ــــــــ      321.831 592.263

 دخل عمولة غير مكتسبة  ــــــــ      12.538 ــــــــ      22.622 35.160

 فائض متراكممطلوبات غير موزعة و      256.012
──────      
 مجموع مطلوبات عمليات التأمين والفائض المتراكم     1.489.664

══════      
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ــــ 14
 

القيمة العادلة هي المبل  الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أسس 
ومبل   ات متاحة للبيعاستثمار  ،)صافي( مدينة أقساط  تأمين ،تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمه .تجارية

ومبال  مستحقة  تحت التسويةمن مطالبات  المالية هاووديعة نظامية وتتكون مطلوبات )صافي( ذمم مدينة لمعيدي التأمين
ال تختلف القيمة  .خرىات األوبعض المطلوب مبال  مستحقة لعمليات المساهمين ،الوثائق لحملة ومبال  مستحقة مينأالتلمعيدي 

 عداد القوائم المالية.كما في تاريخ إ العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة جوهريا عن قيمتها الدفترية
 

 العادلة  يمةمة العادلة والتسلسل الهرمي للقتحديد القي
 ألدوات المالية واإلفصاح عنها: العادلة لقيمة المستويات التالية لتحديد تستخدم الشركة ال

 
 ترتيب(. إعادة)دون تعديل أو  الموجودات أو المطلوبات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات 1المستوى 

 
قيـــيم أخـــرى تســـتند جميـــع مماثلـــة أو أســـاليب تماليـــة : األســـعار المتداولـــة فـــي أســـواق نشـــطة لموجـــودات ومطلوبـــات 2المســـتوى 

 المدخالت الهامة لها إلى بيانات مرصودة للسوق.
 

 إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها. ال تستند فيها أي معطيات هامة: أساليب تقييم 3وى المست
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

    
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2016 مارس 31في 
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 هامش المالءة ــــ 15
 

سسسة النقد العربي من اللوائح التنفيذية الصادرة عن م 66ة العربية السعودية )المادة كبموجب نظام التأمين في الممل
السعودي(، يجب على الشركة االحتفاظ بمالءة مالية بحدها األدنى مساوية لمتطلبات رأس المال بحدها األدنى أو هامش 

م، كان مستوى مالءة الشركة أقل من هامش 2016مارس  31مالءة أقساط التأمين أو هامش مالءة المطالبات. كما في 
 موجب اللوائح التنفيذية وفي نطاق المادة المذكورة أعاله من اللوائح التنفيذية.المالءة بحده األدنى المطلوب ب

 
م، استلمت الشركة خطابا  من مسسسة النقد العربي السعودي 2016مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر فترة خالل 

 :طالبت فيه الشركة بما يلي)(المسسسة(( 
 

  م.2016مبر سبت 30تسحين هامش المالءة المالية بحلول 
  م2016 ابريل 20 بحلول% من رأس المال المدفوع 15% إلى 10زيادة الوديعة النظامية من. 
  الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول  ضعفلدراسة أسباب  م2016 ابريل 20بحلول تعيين مستشار

 .لتحسين الوضع المالي
 

 .مسسسة النقد العربي السعوديقا  لمتطلبات الشركة بصدد تقديم خطة عمل لتحسين هامش المالءة طب
 

 حدث الحق ــــ 16
 

% إلى 10الوديعة النظامية من  زادت الشركة من، 15طبقا  لتوجيهات مسسسة النقد العربي السعودي المبينة في اإليضاح 
 .ديوسوف تعمل على تعيين مستشار حسب توجيهات مسسسة النقد العربي السعو % من رأس المال المدفوع 15
 

 موافقة مجلس اإلدارة ــــ 17
 

 .م2016 ابريل 20 الموافقهـ 1437 رجب 13 بتاريخ الموجزة األوليةعلى القوائم المالية  دارةوافق مجلس اإل




