
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 مراجعي الحسابات المستقلینفحص الموجزة و تقریر ولیة األالقوائم المالیة 
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 

 
    

 



   

 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 الموجزة وتقریر الفحصولیة األالقوائم المالیة 
 ۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 صفحة جدول المحتویات

 ۱ الحسابات المستقلین مراجعي فحصتقریر 

 ۳ - ۲ ولیةاألائمة المركز المالي ق

 ٤ ولیةاألقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 

 ٥ ولیةاألقائمة عملیات المساھمین 

 ٦ ولیةاألللمساھمین الشاملة  الدخل قائمة

 ۷ ولیةاألقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 

 ۸ ولیةاألقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین 

 ۹ ولیةاأللمساھمین ا لعملیات قائمة التدفقات النقدیة

 ۲۳ - ۱۰ الموجزة ولیةاألإیضاحات حول القوائم المالیة 
 
 
 
 
 

 
    

 





















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 الموجزة  األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱

 
 ٦إن الش��ركة المتح��دة للت��أمین التع��اوني ("الش��ركة") ھ��ي ش��ـركة مس��اھمة س��عودیة ، س��جلت ف��ي السج��ـل التج��اري بت��اریخ 

ف�ي مرك�ز  . إن المرك�ز الرئیس�ي للش�ركة یق�ع٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥تح�ت رق�م  ۲۰۰۸یونیو  ٦ھـ الموافق ۱٤۲۹جمادى الثاني 
 المملكة العربیة السعودیة. ۲۱٤۲۲جدة  ٥۰۱۹ق األول والرابع) شارع الروضة ، حي الخالدیة ص . ب ــالمخمل (الطاب

 

ة العربی�ة یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في مزاولة أعمال التأمین و إعادة التأمین التعاوني واألنشطة المتعلق�ة بھ�ا ف�ي المملك�
، إس��تلمت الش��ركة الت��رخیص م��ن مؤسس��ة النق��د العرب��ي ۲۰۰۸م��ایو  ٥ھ��ـ المواف��ق ۱٤۲۹ربی��ع الث��اني  ۲۹الس��عودیة. ف��ي 

 .۲۰۰۹ینایر  ۱السعودي لمزاولة التأمین و إعادة التأمین في المملكة العربیة السعودیة. بدأت الشركة اعمالھا في 
 

البحرین بي اس سي ("البائع") التي بموجبھ�ا قام�ت باالس�تحواذ عل�ى  –للتأمین برمت الشركة اتفاقیة مع شركة یو سي أیھ أ
ملی�ون ری�ـال  ٤۰.۷۸بمبل�غ ش�ھرة مبل�غ ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱عملیات تأمین البائعین في المملكة العربیة السعودیة اعتبارا من 

مین ذات الص�لة وبمبل�غ مع�ادل ل�ـ سعودي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجودات ومطلوبات التا
 ملیون لایر سعودي). ٦٥٦٫۹٥(
 

ملیون ریـال سعودي ، حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،  ٤۰.۷۸اضافة الى ما تقدم ، فإن الشھرة بمبلغ 
مؤسس��ة النق��د العرب��ي ت ومطلوب��ات مماثل��ة (مس��تحقة للب��ائع) ق��د ت��م تس��جیلھا ب��اثر رجع��ي ف��ي الق��وائم المالی��ة. طبق��ا لتعلیم��ا

ودفع دفع�ات دوری�ة حت�ى نھای�ة  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱% من سعر المحفظة) بتاریخ ٥۰وجب دفع االقساط األولیة ( السعودي
% من الفائض المت�اح للتوزی�ع ، وذل�ك بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة مؤسس�ة ٥۰، واستنادا لذلك فإن الدفع لن یتجاوز ۲۰۱٥

، حص�لت الش�ركة عل�ى موافق�ة مؤسس�ة النق�د ۲۰۱۱ء اي دف�ع م�ن ھ�ذا القبی�ل. خ�الل س�نة النقد العربي السعودي قبل اج�را
 ۲٥.۱۲بمبل�غ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹لدفع شھرة لع�امي   ۲۰۱۱یولیو  ۱۹الموافق ھ ۱٤۳۲شعبان  ۱۸العربي السعودي بتاریخ 

كة بتخف�یض مطلوباتھ��ا ری��ـال س�عودي عل�ى الت��والي وتبع�ا ل�ذلك، قام��ت الش�رملی�ون  ۲۸.۳۲مبل�غ  ری�ـال س��عودي وملی�ون 
بت�اریخ  مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عوديریـال سعودي. حصلت الشركة على موافقة ملیون  ٥۳.٤٤بخصوص الشھرة بمبلغ 

ملیون ریـال سعودي.  ۲٤.۹٦۲والمتعلق بالدفعة المتبقیة للشھرة بمبلغ  ۲۰۱۲ابریل  ۲الموافق ھ ۱٤۳۳جمادى االول  ۱۰
ملیون ریـال س�عودي. كم�ا  ۲٤٫۹٦۲كون قد قامت بتسویة مطلوباتھا بخصوص الشھرة بمبلغ وبناءاً على ذلك فإن الشركة ت

 .۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱ملیون خالل السنة المنتھیة في  ٥.۱قامت الشركة بدفع رسوم على الشھرة بمبلغ
 

 أسس اإلعداد  -۲
۳-  

 بیان االلتزام
). إن السیاس�ات المحاس�بیة المتبع�ة ف�ي ۳٤اس�بة ال�دولي رق�م (لقد تم إعداد القوائم المالی�ة األولی�ة الم�وجزة وفق�اً لمعی�ار المح

إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتفق مع تلك المتبع�ة ف�ي إع�داد الق�وائم المالی�ة الس�نویة. یج�ب ان تق�رأ ھ�ذه الق�وائم 
لتزامن مع القوائم المالی�ة المدقق�ة كم�ا ("الفترة") با ۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في المالیة األولیة الموجزة 

یعتقد أعضاء مجلس االدارة أن الق�وائم المالی�ة األولی�ة الم�وجزة تعك�س ك�ل التع�دیالت، بم�ا ف�ي . ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 ذل��ك التع��دیالت العادی��ة المتك��ررة، الض��روریة لع��رض نت��ائج العملی��ات بع��دل للفت��رة األولی��ة المعروض��ة. ان النت��ائج األولی��ة

 للشركة قد ال تكون مؤشرا لنتائجھا السنویة.
 

   دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة نظام سنة مالیة تنتھي في 

۱۰ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 (تتمة)أساس اإلعداد  – ۲
 

  (تتمة) بیان االلتزام
الم��وجزة ب��اللایر الس��عودي لكون��ھ العمل��ة الوظیفی��ة للش��ركة وی��تم تقریبھ��ا ألق��رب أل��ف لایر  ولی��ةألاتظھ��ر الق��وائم المالی��ة 

 ما لم یذكر خالف ذلك. ،سعودي
   

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

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

 التقدیرات.الحالیة إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك 
 

عل��ى جمی��ع المعلوم�ات واالفص��احات المطلوب��ة الع��داد الق��وائم المالی��ة الكامل��ة،  الم��وجزة ولی��ةألاال تش�تمل الق��وائم المالی��ة 
 .المالیةللتقاریرللمعاییر الدولیة اً وفق ةوالمعد

 
تعادة وتس��ویة كاف��ة بص��ورة عام��ة ف��ي ترتی��ب الس��یولة. وم��ن المتوق��ع اس�� االولی��ةتع��رض الش��ركة قائم��ة المرك��ز الم��الي 

الموجودات والمطلوبات المالیة باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عل�ى الت�والي، وذل�ك خ�الل اثن�ي 
   .األولیةعشر شھرا بعد تاریخ اعداد التقاریر

 اساس العرض
 

وفق�ا لمتطلب�ات نظ�ام ش�ركات ین تحتفظ الشركة بسجالت محاس�بیة منفص�لة لك�ل م�ن عملی�ات الت�أمین وعملی�ات المس�اھم
. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بكل نشاط التأمین العاملة في المملكة العربیة السعودیة

في الدفاتر المحاسبیة الخاصة بھا. یتم تحدید أس�اس توزی�ع المص�اریف الناش�ئة ع�ن العملی�ات المش�تركة م�ن قب�ل اإلدارة 
  أعضاء مجلس اإلدارة. وتعتمد من قبل

 
 یتم توزیع فائض عملیات التأمین حسب نص الالئحة التنفیذیة لشركات التأمین بین مساھمي الشركة كما یلي:

 
٪۹۰ المحول إلى عملیات المساھمین   

٪۱۰ المحول إلى عملیات حملة وثائق التأمین   
   ۱۰۰٪   

 
یج�ب عل�ى الش�ركة الحص�ول عل�ى موافق�ة  العربي السعودي ("ساما") من الالئحة التنفیذیة لمؤسسة النقد ۷۰وفقاً للمادة 

 ً  مؤسسة النقد العربي السعودي قب�ل توزی�ع ف�ائض حمل�ة الوث�ائق مباش�رة ال�ى ح�املي وث�ائق الت�أمین ف�ي وق�ت واح�د.وفقا
س�ویة حس�اب للمعاییر التي وضعھا مجلس ادارتھا، شریطة ان یكون عقد العمالء فعال وتم الدفع حتى تاریخھ في وق�ت ت

 التوزیع التعاوني.
 

 تبنتھ�االت�ي و المعاییر الدولی�ة للتق�اریر المالی�ة وتفس�یرات لجن�ة تفس�یرات التق�اریر المالی�ة الدولی�ة الجدی�دة والمعدل�ة 
 الشركة

 
بقة ولم ینتج المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالیة السا المحاسبیة إن السیاسات

عن تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المطبقة على الشركة اي تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة 
 الموجزة للشركة.

 

۱۱ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 أساس اإلعداد (تتمة)  – ۲
 

 تبنتھ�االت�ي و معدل�ة المعاییر الدولی�ة للتق�اریر المالی�ة وتفس�یرات لجن�ة تفس�یرات التق�اریر المالی�ة الدولی�ة الجدی�دة وال
  (تتمة) الشركة

مجلس مع�اییر المحاس�بة  التفسیرات التالیة على المعاییر المستخدمة حالیاً والصادرة منووقد اعتمدت الشركة التعدیالت 
 الدولیة:

 
/ التفسیرالمعیار  الوصف  

   
منافع الموظفین ۱۹معیار المحاسبي رقم تعدیل على    ۱۹الدولي رقم  ةمعیار المحاسب  

 
یق المعاییر الجدیدة والمعدلة ذات الصلة والتفسیرات المالئمة لیس لھ أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة االولیة ان تطب

 الموجزة للشركة.
 

 غیر ساریة المفعول بعدمعاییر صادرة 
والتي تعتزم الشركة فیما یلي المعاییر والتفسیرات المصدرة والتي لم تفعل بعد حتى تاریخ اصدار القوائم المالیة للشركة، 

 اعتمادھا عند تفعیلھا وتتوقع تطبیقھا في تاریخ الحق.
 

 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر
۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  التصنیف والقیاس –األدوات المالیة   ۲۰۱۸ینایر  ۱   
 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲۸ي رقم ومعیار المحاسبة الدول  
المستثمر وشركتھ بین الموجودات بیع أو مساھمة 

(تعدیالت على المعیار الشقیقة أو مشروع المشترك 
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم 

)۲۸رقم  ۲۰۱٦ینایر  ۱   
 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم و
۱۲ 

، ۱۰تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ال
ومعیار المحاسبة  ۱۲المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الكیانات االستثمار: تطبیق استثناء  - ۲۸الدولي رقم 
۲۰۱٦ینایر  ۱ الموحد  

۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  حاسبة عن الم – ۱۱التعدیالت على المعیار الدولي رقم  
۲۰۱٦ینایر  ۱ استحواذات الفوائد في العملیات المشتركة  

۱٤المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم  الحسابات النظامیة المؤجلة    ۲۰۱٦ینایر  ۱   
۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۱۷ینایر  ۱ االیرادات من العقود مع العمالء   

۱رقم  ةمعیار المحاسبة الدولی مبادرة  – ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
۲۰۱٦ینایر  ۱ اإلفصاحات   

 ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
۳۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم   

و معیار  ۱٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
توضیح الطرق المقبولة  ۳۸المحاسبة الدولي رقم 
۲۰۱٦ ینایر ۱ لالستھالك واالطفاء  

۲۷رقم  ةمعیار المحاسبة الدولی طریقة  ۲۷على معیار المحاسبة الدولي رقم  تتعدیال 
المفردة المالیة القوائم حقوق الملكیة في  ۲۰۱٦ینایر  ۱   

 ۱٦رقم المحاسبة الدولیة  معیار
٤۱رقم  ةالدولیومعیار المحاسبة   

 ٤۱و ۱٦رقم  ینالمحاسبة الدولی يتعدیالت على معیار
حاملھااآلالت ل الزراعة: ۲۰۱٦ینایر  ۱    

 
 تقوم الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییر أو التعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم المالیة للشركة عند التطبیق.

 
 
 
 
 

۱۲ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
النقد وما فى حكمھ  - ۳  

 

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱      
 (غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

            
 (ألف لایر سعودي) )(ألف لایر سعودي      
            

          عملیات التأمین
 ۷۳٬٦٤۲ ۷۹٬٦۸٤    نقد بالصندوق ولدى البنوك 

            
          عملیات المساھمین

 ٥۸٬۰٥٦ ۲٤۷٬٤٥٥    نقد بالصندوق ولدى البنوك 
 

ا تق�ارب یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنیف ائتم�اني جی�د. ان القیم�ة الدفتری�ة المفص�ح عنھ�
 بصورة معقولة القیمة العادلة في تاریخ قائمة المركز المالي.

 
 االستثمارات المتاحة للبیع  - ٤

  
 عملیات التأمین       

(ت�داول) بینم�ا  البنوك المحلیة في وحدات صنادیق استثماریة مدرجة ف�ي س�وق الم�الفي تتمثل االستثمارات المتاحة للبیع 
 ۰.۳۳۱غی�ر المحقق�ة والبالغ�ة األرب�اح البن�وك االجنبی�ة ف�ي أس�واق الت�داول العالمی�ة. ت�م قی�د  یتم ادراج االستثمارات ف�ي 

 م��ن ف��ائضالملی��ون لایر س��عودي) ف��ي  ۰.۱۲۱ :۲۰۱٤دیس��مبر  ۳۱( ۲۰۱٥م��ارس  ۳۱ملی��ون لایر س��عودي كم��ا ف��ي 
 .عملیات التأمین كاحتیاطي استثمارات متاحة للبیع

 

۱۳ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 (تتمة) االستثمارات المتاحة للبیع  - ٤

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع تم تلخیصھا كما یلي:

 
الرصید في نھایة 

 الفترة
  (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

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

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 غیر مدققة – ۲۰۱٥ مارس ۳۱كما في 

 سندات إستثمارات في  ٤٬۲۸۲ - ۸۰  ٤٬۳٦۲
 صكوكإستثمارات في  ٤۱٬۱۰۲ - (۱)  ٤۱٬۱۰۱

 إستثمارات في اسھم حقوق ملكیة ۸۹۲ - ۱۱٦  ۱٬۰۰۸
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  ۱۰٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ ۱٥  ۲٥٬۰۱٥
۷۱٬٤۸٦  ۲۱۰ ۱٥٬۰۰۰ ٥٦٬۲۷٦  

 
الرصید في نھایة    

 الفترة
)(ألف لایر سعودى   

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

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

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 

 سندات إستثمارات في  ٤٬۰۱٦ - ۲٦٦  ٤٬۲۸۲
 صكوكإستثمارات في  ٥۰٬۸٤۲ (۹٬۷٥٦) ۱٦  ٤۱٬۱۰۲

 إستثمارات في اسھم حقوق ملكیة - ۸۱۲ ۸۰  ۸۹۲
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  - ۱۰٬۰۰۰ -  ۱۰٬۰۰۰
٥٦٬۲۷٦  ۳٦۲ ۱٬۰٥٤٬ ٥٦۸٥۸  

   
 عملیات المساھمین

۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٥مارس  ۳۱  
 (غیر مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 سوق مالیةأوراق مالیة مدرجة في  ٥۹٫۷٤۰ ٦۰٬٥٦۰

 أوراق مالیة غیر مدرجة في سوق مالیة ۱۲۲٬۱۸۹ ۱۲۱٬٦٤٤
۱۸۲٬۲۰٤ ۱۸۱,۹۲۹  

 
 مدرجة في سوق مالیة: –المتاحة للبیع  ) أ

 
الرصید في نھایة 

 الفترة
  (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

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

 بدایة الفترةالرصید في 
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 غیر مدققة – ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 

 حقوق ملكیةإستثمارات في  ۱٤٬۱٥۲ (۱٬۷۳۲) ۷۰٤  ۱۳٬۱۲٤
 سنداتإستثمارات في  ۲۲٬۳۰۹ - ۱۹٤  ۲۲٬٥۰۳
  صكوكإستثمارات في  ۱٤٬۰۹۷ - (۱)  ۱٤٬۰۹٦
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  ۱۰٬۰۰۲ - ۱٥  ۱۰٬۰۱۷
٥۹٬۷٤۰  ۹۱۲ (۱٬۷۳۲) ٦۰٬٥٦۰  

 

۱٤ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 (تتمة) االستثمارات المتاحة للبیع  - ٤

 
 (تتمة) مدرجة في سوق مالیة –المتاحة للبیع  ) أ

 
الرصید في نھایة 

 الفترة
  (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

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

 الرصید في بدایة الفترة
  سعودى)(ألف لایر

 

 
 

   
 مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 

 حقوق ملكیةإستثمارات في  - ۱٥٬۹۲۱ (۱٬۷٦۹)  ۱٤٬۱٥۲
 سنداتإستثمارات في  ۲۱٬۷۳۸ - ٥۷۱  ۲۲٬۳۰۹
  صكوكإستثمارات في  ۲۳٬۸٤۰ (۹٬۷٦۷) ۲٤  ۱٤٬۰۹۷
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  - ۱۰٬۰۰۰ ۲  ۱۰٬۰۰۲
٦۰٬٥٦۰  (۱٬۱۷۲) ۱٦٬۱٤٥٬٥ ٥٤۷۸  

 
 مدرجة في سوق مالیة:غیر  –المتاحة للبیع  ) ب

 
الرصید في نھایة 

 الفترة
  (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

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

 الرصید في بدایة الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 غیر مدققة – ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 

  شركة محلیةإستثمارات في  ۱٬۹۲۳ - -  ۱٬۹۲۳
 صكوكإستثمارات في  ٦۰٬۰۰۰ - -  ٦۰٬۰۰۰
 ودائع مرابحةإستثمارات في  ٥۹٬۷۲۱ - ٥٤٥  ٦۰٬۲٦٦

۱۲۲٬۱۸۹  ٥٤٥ - ۱۲۱٬٦٤٤  
 

 
الرصید في نھایة 

 الفترة
  (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 ترةالحركة خالل الف

 (ألف لایر سعودى)
 الرصید في بدایة الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 

  شركة محلیةإستثمارات في  ۱٬۹۲۳ - -  ۱٬۹۲۳
 صكوكإستثمارات في  ٦۰٬۰۰۰ - -  ٦۰٬۰۰۰
 ودائع مرابحةإستثمارات في  ٥۷٬٥۱٦ - ۲٬۲۰٥  ٥۹٬۷۲۱

۱۲۱٬٦٤٤  ۲٬۲۰٥ - ۱۱۹٬٤۳۹  
 
 
 
 

۱٥ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 االستثمارات المتاحة للبیع (تتمة) - ٤

 
 :(تتمة) غیر مدرجة في سوق مالیة -المتاحة للبیع  -ب 

غی�ر ال�ربح  ۲۰۱٤ م�ارس ۳۱( ۲۰۱٥م�ارس  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۱.٤٥۷والبالغ  المحقق غیر الربحتم قید 
حتی�اطي اس�تثمارات متاح�ة إك ولی�ةألاس�اھمین ملیون لایر سعودي) ضمن قائمة التغی�رات ف�ي حق�وق الم ۰٫۸٤۷: المحقق

دیس��مبر  ۳۱ملی��ون لایر س��عودي ( ۳.۳۳٦ھ��و  ۲۰۱٥م��ارس  ۳۱للبی��ع. ان احتی��اطي اس��تثمارات متاح��ة للبی��ع كم��ا ف��ي 
 ملیون لایر سعودي). ۱٫۸۷۹: ۲۰۱٤

 
 .وفقا للتعلیمات المعتمدة من قبل مجلس االدارة مھنيتدار ھذه االستثمارات من قبل مدیر صندوق 

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

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   غیر مدققة - ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 

         
         االستثمارات المتاحة للبیع

         أوراق حقوق الملكیة:
 ۲٦٬۰۲۳  -  -  ۲٦٬۰۲۳  التأمینعملیات 

 ۲٥٫۰٦٤  ۱٬۹۲۳  ۱۰,۰۱۷  ۱۳٫۱۲٤  عملیات المساھمین
         أوراق ائتمانیة:
 ٤٥٬٤٦۳  -  ٤۰٬۰۰۰  ٥٬٤٦۳  عملیات التأمین

 ۹٦٬٥۹۹  -  ۷۰٬۰۰۰  ۲٦٬٥۹۹  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ٦۰٬۲٦٦  -  ٦۰٬۲٦٦  -  عملیات المساھمین
  ۷۱٫۲۰۹  ۱۸٫۱۸۳  ۱٬۹۲۳  ۲٥۳٫٤۱٥ 

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   مدققة - ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱كما في 

         
         االستثمارات المتاحة للبیع

         أوراق حقوق الملكیة:
 ۱۰٬۸۹۲  -  -  ۱۰٬۸۹۲  التأمینعملیات 

 ۲٦٬۰۷۷  ۱٬۹۲۳  ۱۰٬۰۰۲  ۱٤٬۱٥۲  عملیات المساھمین
         أوراق ائتمانیة:
 ٤٥٬۳۸٤  -  ٤۰٬۰۰۰  ٥٬۳۸٤  عملیات التأمین

 ۹٦٬٤۰٦  -  ۷۰٬۰۰۰  ۲٦٬٤۰٦  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ٥۹٬۷۲۱  -  ٥۹٫۷۲۱  -  عملیات المساھمین
  ٥٦٬۸۳٤  ۱۷۹٬۷۲۳  ۱٬۹۲۳  ۲۳۸٬٤۸۰ 
 

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

 الثاني والثالث خالل الفترة. ال توجد تحویالت بین المستویات األول و األولیة للمساھمین. ةالشامل

۱٦ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 ، صافياقساط تامین مدینةذمم  – ٥

۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٥مارس  ۳۱  
 (غیر مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 التأمین وثائقالمطلوب من حملة  ۲۷۷٬۷۰۲ ۲۰۳٬٤٤۹
 قةعال ذاتأطراف  -التأمین  وثائقالمطلوب من حملة  ۲۱٦٬۸۱۷ ۱۷۳٬٤۲۲
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (۲۷٬٥٤۳) (۲۲,۰۹٤)
۳٥٤٬۷۷۷ ٤٦٦٬۹۷٦  

 
 ان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:

۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٥مارس  ۳۱  
 (غیر مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 السنة / الرصید في بدایة الفترة ۲۲٬۰۹٤ ۱۹٬۷۷۸

 السنة / المخصص خالل الفترة ٥,٤٤۹ ۲٬۳۲۳
)۷(  السنة / المستخدم خالل الفترة - 

 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۲۷٬٥٤۳ ۲۲٬۰۹٤
 
 مؤسسة مالیة الى مستحق  – ٦

 
دوالر أمریكي من بنك ب�ي إس  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبلغ  تسھیل سحب على المكشوفحصلت الشركة على ، ۲۰۱۳ عامخالل 

) ۳مح�دد لم�دة ثالث�ة ( التس�ھیل، كش�ھادات مرابح�ة. إن س�ا ثمارات إض�افیة ف�ي بن�ك ب�ي إس أي، لغرض ش�راء اس�تسا أي
 ٪ سنویاً على أساس متحرك.۲.۲۰أشھر ویحمل معدل عمولة 

 
 الزكاة وضریبة الدخل - ۷

ً تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضریبة الدخل وفق  لنظام الزكاة في المملكة العربیة السعودیة. ا
 :المستحقةالزكاة وضریبة الدخل فیما یلي حركة 

۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٥مارس  ۳۱    
  (غیر مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
  السنة / الفترة بدایةالرصید في  ۱۱٬۱۷٦ ۲۱,۹۲۹
 السنة / المحمل خالل الفترة ۱٬۰۰۰ ۳٬٥۳٥

 السنة / المدفوع خالل الفترة - (۱٤٬۲۸۸)
 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۱۲٬۱۷٦ ۱۱٬۱۷٦

 
ً الفروقات بین النتائج المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع اساس�ا ال�ى ادخ�ال بع�ض التع�دیالت  نظم�ة المالی�ة ذات ألل وفق�ا

 الصلة.
 :وضع الربوطات

 
عل�ى ش�ھادة  توحص�ل ۲۰۱۳ ال�ى ۲۰۰۹دیس�مبر  ۳۱ م�ن وات المنتھی�ةلس�نع�ن اقامت الشركة بتق�دیم اقراراتھ�ا الزكوی�ة 

 مقیدة.زكاة 
 

م�ن مص�لحة الزك�اة وال�دخل  ۲۰۱۱إل�ى  ۲۰۰۹م�ن ، حصلت الشركة على ربوطات زكویة نھائیة للس�نوات ۲۰۱۳خالل 
ملی�ون لایر س�عودي. تعتق�د اإلدارة أن المخص�ص الح�الي للزك�اة ك�اف ف�ي الوق�ت  ۱۷٫٦۹مطالبة بذلك التزام زك�اة بمبل�غ 

تراض��ھا عل��ى الربوط��ات أع��اله وھ��ي عل��ى ثق��ة ب��أن نتیج��ة االعت��راض س��وف تك��ون ف��ي دارة اعالق��دمت إوق��د الحاض��ر. 
ملی��ون لایر س��عودي فیم��ا یتعل��ق بھ��ذه   ۱٤٫۲۸۸قام��ت الش��ركة بس��داد مبل��غ، ۲۰۱٤س��نة ص��الحھا. وم��ع ذل��ك، وخ��الل 

 الربوطات.
۱۷ 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 رأس المال   -۸

ملی�ون س�ھم قیم�ة الس�ھم الواح�د  ۲۸ال�ى ملیون لایر سعودي وھو مقسم  ۲۸۰إن رأس المال المصرح بھ والمصدر یبلغ 
 لایر سعودي.  ۱۰

 
ق�رر )، ۱٤۳٦ربی�ع الث�اني  ۲۹(المواف�ق  ۲۰۱٥فبرای�ر  ۱۸في اجتماع الجمعی�ة العمومی�ة غی�ر العادی�ة المنعق�د بت�اریخ 

، ت��م ووفق��اً لموافق��ة الھیئ��ات التنظیمی��ةملی��ون لایر س��عودي.  ۲۱۰بمبل��غ  حق��وق أولوی��ةأس��ھم اص��دار المس��اھمین اعتم��اد 
فبرای��ر  ۲۲ت��اریخ ف�ي لھ��ا فت�رة الكتت��اب وب��دأت ، لایر س��عودي للس�ھم الواح��د ۱۰بس��عر  س��ھم ع�اديملی��ون  ۲۱إص�دار 
ملی�ون لایر  ۲۸۰مال م�ن الزیادة رأس النظامیة و. وقد تم االنتھاء من اإلجراءات ۲۰۱٥مارس  ۱۰وانتھت في  ۲۰۱٥

 .سعودي ملیون لایر ٤۹۰إلى سعودي 
 

 احتیاطي نظامي -۹

ً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، تقوم الشركة بتكوین احتیاطي نظامي بتحویـل  % من ۲۰تمشیا
 % من رأس المال . إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.۱۰۰صافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ االحتیاطي 

 
 ودیعة نظامیة -۱۰

 

۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٥مارس  ۳۱    
  (غیر مدققة) (مدققة)

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

۰۰۰‚۲۸  ودیعة نظامیة ٤۹٬۰۰۰ 
 
 

% م�ن رأس ۱۰تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة الس�عودیة، قام�ت الش�ركة بإی�داع الودیع�ة النظامی�ة بنس�بة
للش�ركة یمك�ن  ن لایر سعودي في بنك تم إختیاره من قبل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. الملیو ٤۹المال المدفوع ما قیمتھ 

  سحب ھذه الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

 

 األساسي والمخفض  ربحیة السھم – ۱۱
 

 .لعدد األسھم المصدرة والقائمة للفترة تم احتساب ربحیة السھم للفترة بتقسیم صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح
 

تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ل�یعكس إص�دار أس�ھم منح�ة وفق�اً لمتطلب�ات معی�ار  ) أ
 "ربحیة السھم" على النحو التالي: ۳۳المحاسبة الدولي رقم 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة ل 

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
 
 

الثالثة أشھر المنتھیة فترة ل
 ۲۰۱٤مارس  ۳۱في 

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة) 
 ۲۸,۰۰۰  ۲۸,۰۰۰ )فالاآلبینایر ( ۱أسھم عادیة مصدرة كما في         

 ۸٬٤۰۰  - )فالاآلب(المنحة اسھم عنصر أثر 
 -  ۹٬۸۰۰ )فالاآلب( حقوق األولویةأثر اسھم 

 ۳٦٬٤۰۰  ۳۷,۸۰۰ دد األسھم العادیة (بآالف الریاالت)المتوسط المرجح لع
 

۱۸ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 (تتمة)ربحیة السھم األساسي والمخفض  – ۱۱

 
 یتم احتساب ربحیة السھم األساسي والمخفض كما یلي:  ) ب

 
 الثالثة أشھر المنتھیة  لفترة 

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
 
 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة ل
 ۲۰۱٤مارس  ۳۱في 

مدققة)(غیر   (غیر مدققة)   
 ۲٬۲۹۹  ٦٬٥۹۲ لفترة (بآالف الریاالت) ا دخلصافي         

 ۳٦٬٤۰۰  ۳۷٬۸۰۰ )أ - ۱۱إیضاح  –)فالاآلب(المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 ۰.۰٦  ۰.۱۷ معدل  - (باللایر السعودي) ربحیة السھم األساسي والمخفض

 

۱۹ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 المعلومات القطاعیة – ۱۲

 
ً مع طری قة إعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا تمشیا

 ومطلوباتھا كما ھو مبین أدناه.
 

 .وایرادات االستثماراتال تتضمن نتائج القطاعات المصاریف العمومیة واإلداریة 
 

ذمم مدینة أقساط التأمین المدینة، ذمم فى حكمھ، االستثمارات،  النقد وماعملیات التأمین ال تتضمن موجودات القطاعات 
 .، صافيواالثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیةمدفوعة مقدماً  مبالغ، لمعیدي  التأمین

 

مستحقة ومطلوبات  مصروفات، ذمم دائنة لحملة وثائق التأمینلمعیدي التأمین،  ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 
 نھایة الخدمة للموظفین. مكافأةإلى عملیات المساھمین و مستحق اخرى،

  

 طبي مركبات أخرى المجموع
 أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة

 غیر مدققة – ۲۰۱٥مارس  ۳۱
    (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عملیات التأمین    
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۳۱٬٦۹۹ ۲۰۷٬۰۲۱ ۹۷٬۰٦۸ ۳۳٥٬۷۸۸
 الصادرةأقساط إعادة التأمین  - (٤٤۷) (۷۹٬۰٥۱) (۷۹٬٤۹۸)

 تأمین فائض الخسارةقساط أ (۳۰۰) (۲۳۸) (۸۲۳) (۱٬۳٦۱)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۳۱٬۳۹۹ ۲۰٦٬۳۳٦ ۱۷٬۱۹٤ ۲٥٤٬۹۲۹
 أمین غیر المكتسبة أقساط التصافي التغیر في  ٦٤٦ (۸٦٬٤۱۰) ٥٬۱۸٥ (۸۰٬٥۷۹)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۳۲٬۰٤٥ ۱۱۹٬۹۲٦ ۲۲٬۳۷۹ ۱۷٤٬۳٥۰

 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  ۱ ۱۲٥ ۱۰٬۷۷۲ ۱۰٬۸۹۸
 صافي االیرادات ۳۲٬۰٤٦ ۱۲۰٬۰٥۱ ۳۳٬۱٥۱ ۱۸٥٬۲٤۸

 :و المصروفاتالتكالیف     
 لمدفوعةإجمالي المطالبات ا ٤٤٬۰۹۸ ۱۰۸٬٥۲۱ ۷٬۰٤۰ ۱٥۹٬٦٥۹
 ناقصا : حصة معیدي التأمین - (٤٬۸٦۰) (٥٬٥٦٤) (۱۰٬٤۲٤)
 صافي المطالبات المدفوعة ٤٤٬۰۹۸ ۱۰۳٬٦٦۱ ۱٬٤۷٦ ۱٤۹٬۲۳٥

 المطالبات تحت التسویةصافي التغیر في  (٤٬٦۷۳) (۱٬۰٤۲) (۲٬۰۹۷) (۷٬۸۱۲)
 صافي المطالبات المتكبدة ۳۹٬٤۲٥ ۱۰۲٬٦۱۹ (٦۲۱) ۱٤۱٬٤۲۳

 وثائق التأمینعلى ستحواذ االتكالیف  ۷۹٤ ۲٬۸۹۷ ۲٬۰٦٦ ٥٬۷٥۷
 و المصروفاتصافي التكالیف  ٤۰٬۲۱۹ ۱۰٥٬٥۱٦ ۱٬٤٤٥ ۱٤۷٬۱۸۰

 صافي نتائج عملیات التأمین (۸٬۱۷۳) ۱٤٬٥۳٥ ۳۱٬۷۰٦ ۳۸٬۰٦۸
 إشراف وتفتیش أتعاب (۱٦۳) (٦۰۲) (۳۸٤) (۱٬۱٤۹)     

 التعاوني مجلس الضمان الصحي أتعاب (۳٦٤) - - (۳٦٤)
 صاریف عمومیة و إداریة غیر موزعةم     (۲۹٬۹۲۱)

 إستثمار  إیراد    ٤۳۱
 الفائض من عملیات التأمین    ۷٬۰٦٥

   
   

۲۰ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۱۲

   
   
 غیر مدققة – ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في  طبي مركبات أخرى المجموع

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

 حصة معیدي التأمین من األقساط الغیر مكتسبة ۷ ۲۸٥ ۲٤٤٬۸۲۱ ۲٤٥٬۱۱۳
تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۱٬۳۹٥ ۱٬۰۰۱ ۱۲۸٬۲٥۲ ۱۳۰٬٦٤۸  

 تكالیف إستحواذ مؤجلة ۱٬۳۱۸ ٦٬٦۲٤ ٥٬۳٥۹ ۱۳٫۳۰۱
 موجودات غیر موزعة    ۸۸۳٬٦۹۳

۱٬۲۷۲٬۷٥٥     
     

  عموالت غیر مكتسبة دخل ۱ ۳۲٥ ۳۰٬۱۸۱ ۳۰٬٥۰۷
 أقساط تأمین غیر مكتسبة ٥۳٬٦۷۸ ۲۷۹٬۱۷۰ ۲٥۸٬۰۹٦ ٥۹۰٬۹٤٤

أخطار قائمة احتیاطي  - - ۳٬۲۸۲ ۳٬۲۸۲  
معالجة مطالبات  مخصص - ۲٬٤۰٥ - ۲٬٤۰٥  

 احتیاطي كوارث  - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت التسویة ٤٥٬۸۳۹ ۱۸۱٬٦٥۰ ۱٤٥٬۱۹٤ ۳۷۲٬٦۸۳
ت غیر موزعةمطلوبا    ۲۷۲٬٤۳٤  

۱٬۲۷۲٬۷٥٥     
 

 

۲۱ 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تمة)الموجزة (ت األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۱۲

 طبي مركبات أخرى المجموع
 أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة

 غیر مدققة – ۲۰۱٤مارس  ۳۱
    (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عملیات التأمین    
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ۷۱٬۸۰۸  ۱۸۸,۹٦۹  ۱۲٦٬۸۹٦  ۳۸۷٬٦۷۳

 الصادرةأقساط إعادة التأمین   (۱)  (۱٥۳)  (۱۰۲٬۰۲۰)  (۱۰۲٬۱۷٤)
 تأمین فائض الخسارةقساط أ  (۲۰۰)  (۲٥۰)  (٥٤٤)  (۹۹٤)

 صافي أقساط التأمین المكتتبة  ۷۱٬٦۰۷  ۱۸۸٬٥٦٦  ۲٤٬۳۳۲  ۲۸٤٬٥۰٥
 أقساط التأمین غیر المكتسبة صافي التغیر في   (۳٦٬۲۸۷)  (٦٦٬۲۷۳)  (۱۰٬۰۹۷)  (۱۱۲٬٦٥۷)

 صافي أقساط التأمین المكتسبة  ۳٥٬۳۲۰  ۱۲۲٬۲۹۳  ۱٤٬۲۳٥  ۱۷۱٬۸٤۸
 العموالت المستلمة من إعادة التأمین   -  ۱۸۹  ۹٬۱۲۳  ۹٬۳۱۲

 صافي االیرادات  ۳٥٬۳۲۰  ۱۲۲٬٤۸۲  ۲۳٬۳٥۸  ۱۸۱٬۱٦۰
 :و المصروفاتالتكالیف     

 إجمالي المطالبات المدفوعة  ۲۸٬٦۲۹  ۱۳٥٬۹۰۲  ٥٬٤٤۳  ۱٦۹,۹۷٤
 ناقصا : حصة معیدي التأمین  (۷۷۰)  (٤۰۷)  (۳٬٦۲۱)  (٤٬۷۹۸)

 صافي المطالبات المدفوعة  ۲۷٬۸٥۹  ۱۳٥٬٤۹٥  ۱٬۸۲۲  ۱٦٥٬۱۷٦
 المطالبات تحت التسویةصافي التغیر في   ۱٬۱۰۷  (۲۳٬۳۸٥)  ۱٬٦۸۷  (۲۰٬٥۹۱)
 صافي المطالبات المتكبدة  ۲۸٬۹٦٦  ۱۱۲٬۱۱۰  ٥۰۹,۳  ۱٤٤٬٥۸٥

 وثائق التأمینعلى ستحواذ االتكالیف   ۱٬۱٤٤  ۱٬٤٥٥  ۱٬۷۹۸  ٤٬۳۹۷
 و المصروفاتصافي التكالیف   ۳۰٬۱۱۰  ۱۱۳٬٥٦٥  ٥٬۳۰۷  ۱٤۸٬۹۸۲
 صافي نتائج عملیات التأمین  ٥٬۲۱۰  ۸٬۹۱۷  ۱۸٬۰٥۱  ۳۲٬۱۷۸

     )۱٫۸۸۱(  )٥۷۲(  )۹٥۰(  )۳٥۹(  إشراف وتفتیش عابأت 
)۸٦۸(  - - )۸٦۸(  التعاوني مجلس الضمان الصحي أتعاب 
)۲۹٫۲۲۳(  مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة     

 إستثمار  إیراد    ۹۸۹
 الفائض من عملیات التأمین    ۱٫۱۹٥

 
 مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  طبي مركبات أخرى المجموع

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

 حصة معیدي التأمین من األقساط الغیر مكتسبة - ٦٦٤ ۱٦٥٬۲۷۲ ۱٦٥٬۹۳٦
تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۱٬۳۱٤ ۳٬٥۷٤ ۹٥٬۹٥۷ ۱۰۰٬۸٤٥  
مؤجلة وثائق تكالیف إستحواذ ۱٬۱٦۱ ٦٬٤۹٥ ٦٬۳۲۹ ۱۳٬۹۸٥  

زعةموجودات غیر مو    ۷٤٦٬٥۸۹  
۱٬۰۲۷٬۳٥٥     

     
  عموالت غیر مكتسبة دخل - ۱٦۰ ۲۹٬۲۸۳ ۲۹٬٤٤۳

 أقساط تأمین غیر مكتسبة ٥٤٬۳۱٦ ۱۹۳٬۱۳۹ ۱۸۳٬۷۳۳ ٤۳۱٬۱۸۸
أخطار قائمة احتیاطي  - - ۳٬۲۸۲ ۳٬۲۸۲  
معالجة مطالبات  مخصص - ۲٬٤۰٥ - ۲٬٤۰٥  

 احتیاطي كوارث  - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت التسویة ٤۳۱,٥۰ ۱۸٥٬۲٦٦ ۱۱٤٬۹۹٥ ۳٥۰٬٦۹۲
 مطلوبات غیر موزعة    ۲۰۹٬۸٤٥

۱٬۰۲۷٬۳٥٥     

۲۲ 
 



 نيالشركة المتحدة للتأمین التعاو 
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 الموجزة (تتمة) األول�ةا�ضاحات حول القوائم المال�ة 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ۱۳

 
 صدة الناجمة عنھا :مع األطراف ذات العالقة واألر التي تمت خالل الفترة فیما یلي اھم المعامالت

     
 
 

 الرصید كما في
أشھر  ةمبلغ التعامل لفترة الثالث

 الطرف ذو العالقة طبیعة المعاملة المنتھیة في
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱٤  
 مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱٥  

 غیر مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱٤  

 غیر مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱٥  

 غیر مدققة

 

 
       عملیات التامین  (ألف لایر سعودى)  سعودى)(ألف لایر (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 المساھمون     
 مجموعة بن الدن السعودیة اقساط تامین  ٦٤٬۲٦۲ ۷۷٬٤۲٥  

        ومطالبات دفعات (٥٬۷۳۸) (۹۲٬۳٦۷) ۲۱٦٬۸۲٤ ۱٥۸٬۳۰۰
 أعضاء مجلس االدارة:     
 (كارز) و المخاطر خدمات المطالبات رسوم تسویة مطالبات (۱٬٤۲٦) (۳٬۳۱٤)  

        دفعات مسددة ۲٬٦۱٥ ۳٬٤٥٥ ۳۰۰ (۸۸۹)
 (كارز) و المخاطرخدمات المطالبات  أقساط تأمین ٤۷۱ ٦٥٤  

        ومطالبات دفعات (٦٤۱) (۷٦۷) (۱۳) ۱٥۷
 المحاسنيحسان  المحاميمكتب  أقساط تأمین ۳ ٥  

        و مطالبات دفات (۷۰) (۷۰) ٥ ۷۲

- - ۱٬۱٤۹ ۱٬۱۹۳ 
 مكافآت ومصاریف

       التنفیذیین كبار   ذات صلة 
       عملیات المساھمین     
       نجم لخدمات التأمینشركة  مستلمة دفعات - - )۲۷۰( )۲۷۰(

(٤۰) (۳۱۳) ۳۱۷ ۲۷۳ 
أعضاء  مكافآت

 أعضاء مجلس االدارة مجلس االدارة
 

  إعتماد القوائم المالیة – ۱٤
 

بریل إ ۱٥الموافق  ھـ۱٤۳٦ الثانيجمادى  ۲٦بتاریخ من مجلس االدارة  الموجزة األولیةة على القوائم المالیة تمت الموافق
۲۰۱٥. 

۲۳ 
 


