
   

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ة   التعاوني للتأمین المتحدة الشر
ة( ة مساهمة شر  )سعود

  
ة القوائم ة المال    غیر المدققة الموجزة األول

سمبر  ٣١في  تینالمنتهی عشر شهراً لفترتي الثالثة أشهر واالثني   م٢٠١٦د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



   

 

ة   التعاوني للتأمین المتحدة الشر
ة(  ة مساهمة شر   ) سعود

ة القوائم ة المال   غیر المدققةالموجزة  األول
سمبر  ٣١في  تینالمنتهیعشر شهرًا لفترتي الثالثة أشهر واالثني    م٢٠١٦د

 

ات  صفحة جدول المحتو

ات المستقلینالمحدود لفحص التقرر   ١  مراجعي الحسا

ز المالي ق ةائمة المر  ٣-٢ األول

ات التأمین والفائض المتر  ةاكم قائمة عمل  ٤ األول

ات المساهمین  ةقائمة عمل  ٥ األول

ةالدخل الشامل قائمة   ٦ األول

ةقائمة التغیرات في حقوق المساهمین   ٧ األول

ات التأمین  ة لعمل ةقائمة التدفقات النقد  ٨ األول

ة ةللمساهمین  قائمة التدفقات النقد  ٩ األول

ة  ضاحات حول القوائم المال ةإ  ٢٨ – ١٠ وجزةالم األول
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ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في      م٢٠١٦ د

 
١٠    

   

 

ة -١ س م واألنشطة الرئ  التنظ

ة )أ س م واألنشطة الرئ  التنظ

ة ة المتحــدة للتــأمین التعــاوني ("الشــر ة هــي ") الشــر ة  شــر موجــب مســجلةمســاهمة ســعود ة  ــة الســعود  فــي المملكــة العر
ــــز م٢٠٠٨ ســــبتمبر ٦الموافــــ هـــــ (١٤٢٩ خــــرةاآلجمــــاد  ٦بتــــارخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقــــم  لسجـــــل التجــــار ا ). إن المر

قـــع ة  ســـي للشـــر ـــز الم فـــي الرئ ـــع) مـــل (الطـــاب األولخمر ـــة ارعشـــ والرا  دةجـــ ٥٠١٩ص . ب  الروضـــة ، حـــي الخالد
ة ٢١٤٢٢ ة السعود   .المملكة العر

 

سي في مزاولة أعمال التأمین و إعادة التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقـة بهـا فـي الممل ة الرئ ـة یتمثل نشا الشر كـة العر
ة. في  ع الثاني  ٢٩السعود ة التـرخم٢٠٠٨مایو  ٥ الموافهـ (١٤٢٩ر ص مـن مؤسسـة النقـد العرـي ) ، إسـتلمت الشـر

ـة  السعود ة.لمزاولة التـأمین و إعـادة التـأمین فـي المملكـة العر ة أ  السـعود مـا  .م٢٠٠٩ینـایر  ١عمالهـا فـي بـدأت الشـر
ســــمبر  ٣١فــــي  ة مانســــبته ٢٠١٦د متلــــك المســــاهمون الســــعودیون مــــن الشــــر ــــك ٩٩٬٠١م: ٢٠١٥( %٩٩٬٠١م  متل ) و

ة مانسبته   ).%٠٬٩٩م: ٢٠١٥( %٠٬٩٩ المساهمون غیر السعودیون في الشر
      

 نقل المحفظة )ب

ه للتأمین  ة یو سي أ ة مع شر ة اتفاق حرن –أبرمت الشر موجب ال ائع") التي  االسـتحواذبي اس سي ("ال علـى  ها قامـت 
ـــات تـــأمین  ـــائععمل ـــارا مـــن  ال ة اعت ـــة الســـعود ســـمبر  ٣١فـــي المملكـــة العر ـــ ٧٨,٤مبلـــغ شـــهرة  م٢٠٠٨د ـال ملیـــون ر

ـات التـأ مـن قبـل مؤسسـة النقـد العرـي السـعود دهما تـم اعتمـاد سعو   الحقـا تـم  مین ذات الصـلة.مـع موجـودات ومطلو
ائع    .عد الحصول على الموافقة المحددة من مؤسسة النقد العري السعودالكامل دفع مبلغ الشهرة المستح الدفع لل

مة الشهرة مرة واحد ار لإلنخفاض في ق عمل اخت ة  ـار لالتقوم إدارة الشر ـة السـنة. آخـر اخت فـاض نخة على األقل في نها
ـه اإلدارة  مة الشهرة قامت  سـمبر  ٣١فـي ـان في ق مـة أقسـا التـأمینو م. ٢٠١٥د ـار اإلرتفـاع فـي ق ،  األخـذ فـي االعت

ة خــالل الفتــرة المقبلــة ومعــدالت النمــو المســتخدمة فــي توقــع التــدف النقــد خــالل   الفتــرةمعــدالت الخصــم ، الحصــة الســوق
ـة المعتمـدة مجلـس اإلدارة لفتـرة الخمـس سـنوات المقبلـة حـددت اإلدارة أنـه ال یوجـ د إنخفـاض المقبلة ، ووفقـا للموازنـات المال

  ة الشهرة.مفي ق
  

ة أسس اإلعداد  -٢ اسات المحاسب   الهامة و ملخص الس
  

ان اإلل )أ   تزامب
ـــة لقـــد  ـــةتـــم إعـــداد القـــوائم المال ـــار وفقـــاً المـــوجزة  األول ة الـــدول لمع ـــة األول )٣٤(رقـــم  يالمحاســـ ـــار التقـــارر المال ـــة ("مع

ة الــدولي رقــم  ــة إن ا. ")٣٤المحاســ عــة فــي إعــداد هــذه القــوائم المال ة المت اســات المحاســب ــةلس مــع تلــك  المــوجزة تتفــ األول
ة. ة السنو عة في إعداد القوائم المال  المت

 

ـــة یجـــب أ ـــةن تقـــرأ هـــذه القـــوائم المال ســـم ٣١فـــي  المنتهیتـــین واالثنـــي عشـــر شـــهراأشـــهر تـــي الثالثـــة لفتر لمـــوجزة ا األول  برد
ــالتزامن مــ م٢٠١٦ ــة ا القــوائم ع("الفتــرة")  ســمبر  ٣١مــا بتــارخ  المدققــةلمال ةاالدارة  مجلــس عتقــد .م٢٠١٥د ن أ الشــر

ــة  ــةالقــوائم المال التالمــوجزة  األول ــل التعــد ــس  ــ( تع الت العاد تــائج الضــرورة لعــرض ن )ة المتكــررةمــا فــي ذلــك التعــد
عدل للفترة  ات  ةالعمل ةن النتائج إالمعروضة.  األول ة قد ال تكون مؤشرا  األول ة لنتائجهاللشر   .ةالمتوقع السنو

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



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١١ 

   

ة الهامة (تتمة) أسس اإلعداد   -٢ اسات المحاسب  و ملخص الس
٣ -   

ان اإللتز  )أ   ام (تتمة)ب
ـــة تظهـــر  ـــةالقـــوائم المال ـــالمـــوجزة  األول ة ال الســـعودـالر ـــة للشـــر ف ـــتم تقربهـــا ألقـــرب ألـــف لكونـــه العملـــة الوظ ـــ و ال ـر
ر خالف ذلك. ،سعود   ما لم یذ

   

ــة  ــةیتطلــب إعــداد القــوائم المال ــة اســتخدام تقــدیرات وافتر  األول ــة للتقــارر المال  اضــات تــؤثر فــيالمــوجزة وفقــًا للمعــاییر الدول
ــات المحتملــة، إن وجــدت،  ضــًا اإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلو تطلــب أ ــات المفصــح عنهــا و ــالغ الموجــودات والمطلو م

ــة  مــا فــي تــارخ القــوائم المال ــةوذلــك  ــالغ اإلیــرادات والمصــارف المفصــح عنهــا خــالل فتــرة القــوائ األول ــة المــوجزة وم م المال
ة األحـداث والتصـرفات اأن ه ومعالموجزة.  األول ـة علـى أفضـل مـا لـد اإلدارة مـن علـم  ـة ذه التقدیرات والقـرارات مبن لحال

ة قد تختلف عن تلك التقدیرات   .إال أن النتائج الفعل
  

ة  ةال تشتمل القوائم المال ع المعلومات واإل الموجزة األول ة إلعلى جم ـة الفصاحات المطلو والتـي كاملـة، عـداد القـوائم المال
ةوفقا  تم اعدادها ة للتقارر المال     .للمعاییر الدول

ــــز المــــالي  ة قائمــــة المر ــــةتعــــرض الشــــر افــــة  األول ة  صــــورة عامــــة فــــي ترتیــــب الســــیولة. ومــــن المتوقــــع اســــتعادة وتســــو
ةالموجودا ات المال عد تارخ إ على التوالي، وذل ت والمطلو       .األولي التقررعداد ك خالل اثني عشر شهرا 

  العرض سأس  )ب
  

ــات المســاهمین  ــات التــأمین وعمل ة منفصــلة لكــل مــن عمل ســجالت محاســب ة  ات تحــتفظ الشــر ــات نظــام شــر وفقــًا لمتطل
ة ـــة الســـعود ـــة علـــى هـــذا النحـــو التـــأمین العاملـــة فـــي المملكـــة العر ـــاوتعـــرض القـــوائم المال ت . تـــدرج الموجـــودات والمطلو
ل نشا في ة الخاصة بها. یتم تحدید أسـاس توزـع المصـارف الناشـ واإلیرادات والمصارف الخاصة  ئة الدفاتر المحاسب

ات المشت ة من قبل اإلدارة عن العمل  وتطب على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة ور
  
        

اتمحول    ٪٩٠    المساهمین إلى عمل
ات حملةإلى محول ال   ٪١٠    وثائ التأمین عمل
    ١٠٠٪  

 
  

ة:یتم توزع فائض عمل ات التأمین بین مساهمي الشر ة لشر   ات التأمین حسب نص الالئحة التنفذ
  

ة الحصــول علــى موافقــة المؤسســة  ٧٠وفقــا للمــادة  ــة لمؤسســة النقــد العرــي الســعود یجــب علــى الشــر مــن الالئحــة التنفیذ
قًا للمعای اشرة الى حملة الوثائ في وقتها وط   دارة.یر المدرجة من قبل مجلس اإلقبل توزع فائض حملة وثائ التأمین م

  
ة للتقار )ج ة وتفسـیرات لجنـة تفسـیراتالمعاییر الدول ـة  ر المال ـة الدول ر المال قـالجدیـدة والمالتقـار ة مـن عدلـة والمط

ةقب   ل الشر
ـة المـوجزة تتوافـ مـع تلـك  ـة األول عة في إعداد هذه القـوائم المال ة المت اسات المحاسب عـة إن الس قةالم للسـنةالمت ـة السـا  ال

ة ا تأثیر جوهر على القـوائم المال قة على الشر ـة ولم ینتج عن تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المط ـة األول
ة.   الموجزة للشر



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٢ 

   

ة الهامة (تتمة) أسس اإلعداد  -٢ اسات المحاسب  و ملخص الس

 
ة للتقار )ج ة وتفسـیرات لجنـة تفسـیر المعاییر الدول ـة الجدیـدة والم اتر المال ـة الدول ر المال قـالتقـار ة مـن عدلـة والمط

ة (تتمة)  قبل الشر
 

ة الدو  ة على المعاییر القائمة التي اصدرها مجلس معاییر المحاس حات التال الت والتنق ة التعد ة:لقد اعتمدت الشر   ل
  

ار ان  المع   الب
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ــة رقــمالتعــدیل علــى ال  ١١المع ــار الــدولي للتقــارر المال ة علــى  -١١ مع المحاســ

ة ات المشتر   اقتناء حصص في العمل
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة المؤجلة  ١٤المع ات النظام   الحسا

ة الدولي رقم ار المحاس ـــار رقـــم   ٣٨و  ١٦ مع ضـــاح طرقـــة اإلســـتهالك واإلطفـــاء  – ٣٨و  ١٦التعـــدیل لمع إ
  المالئمة

ة الدولي رقممع ار رقم   ٢٧ ار المحاس ة المنفصلة –٢٧التعدیل لمع ة في القوائم المال   حقوق الملك
ــــــة رقــــــم ــــــار الــــــدولي للتقــــــارر المال  ١٠ المع

ة الدولي رقمو  ار المحاس     ٢٨ مع
ـــــار رقـــــم  ـــــة  –٢٨و  ١٠التعـــــدیل لمع ـــــة فـــــي القـــــوائم المال حقـــــوق الملك

  المنفصلة
ة الدولي رق ار المحاس ار رقم   ١ ممع   االفصاح األولي – ١التعدیل لمع
ة الدولي رقم ار المحاس ار رقم   ٤١و  ١٦ مع ة: اآلالت لحاملها – ٤١و  ١٦التعدیل لمع   األنشطة الزراع

ـــــة رقـــــم  ـــــار الـــــدولي للتقـــــارر المال  ١٠ المع
ة الدولي رقمو  ١٢و ار المحاس   ٢٨ مع

ــــــة رقــــــالتعــــــدیل  ــــــار الــــــدولي للتقــــــارر المال ــــــار و  ١٢و  ١٠ م لمع مع
ة الدولي رقم   ٢٨ المحاس

ـــة رقـــم  ـــار الـــدولي للتقـــارر المال  ٧و  ٥المع
ة الدولي رقمو  ار المحاس   ٣٤و  ١٩ مع

ـــــة دورة  ـــــة للتقـــــارر الدول ة للمعـــــاییر الدول  – ٢٠١٢التحســـــینات الســـــنو
٢٠١٤  

  
س له أ تاثیر على اإن تطبی المعاییر أ  ة واعاله ل اسات المحاسب ةلس ز المالي أو أداء الشر   . لمر

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

ح نافـذة المفعـول ح ما یلي المعاییر الصـادرة ولكنهـا لـم تصـ ـة األف ـة المـوجزة التـى تـارخ إصـدار القـوائم المال قائمـة أدنـاه ول
المعــاییر والتفســیرات الصــادرة ة خاصــة  قهــا فــي المســتقبل التــي تتوقــع الشــر ل معقــول تطب ة تطبیــ هــذشــ ه . تعتــزم الشــر

ح سارة المفعولال   .معاییر عندما تص
  

ار ان المع خ التفعیلالب  تار

ة الدولي رقم ار المحاس ـــــــار رقـــــــم   ١٢ مع ـــــــالموجودات  – ١٢التعـــــــدیل لمع االعتـــــــراف 
ة  المؤجلة للخسائر غیر المحققة.  ٢٠١٧ایر ین ١  الضرب

ة الدولي رقم ار المحاس ار رقم   ٧ مع ادرة االفصاح. – ٧التعدیل لمع  ٢٠١٧ینایر  ١  االفصاح عن م

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة ٩المع  ٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المال

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال  ٢٠١٨ینایر  ١  اإلیراد من العقود المؤجلة مع العمالء  ١٥المع

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال  ٢٠١٩ینایر  ١  عقود االیجار  ١٦المع
  

الت أو  ادارة تقــوم م تــأثیر المعــاییر أو التعــد ــًا بتقیــ ة حال ورة أعــاله علــى القــوائم المال التفســیراتالشــر ة عنــالمــذ د ــة للشــر
.   التطبی



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٣ 

   

مه  -  ٣ النقد وما فى ح  

سمبر  ٣١ سمبر ٣١    م٢٠١٥د   م٢٠١٦ د
)مدققة(    )مدققة(غیر    

  ال سعودـألف ر   ال سعودـألف ر
     

ات        التأمینعمل
 نقد لد البنوك ٦١٬٧٣٦  ٢٨١٬٥٤٦

ات          المساهمینعمل
  البنوك لدنقد  ١٬٢٦٨  ١٩٬٤٠٩

  
 ئتماني جید. ذات تصنیف ا مقابلة خر لد أطراف ألد البنوك  النقدحتفا یتم اإل

 
م إ مة العادلة في  الدفترة المفصح عنها تقاربن الق ز المالي.صورة معقولة الق   تارخ قائمة المر
  

عستثمار اإل  -  ٤   ات المتاحة للب
    

ات التأمین          عمل

ع في بنوكتمثل اإل ة ستثمارات المتاحة للب یـتم ا ) بینمـ"تداول"( ةسوق المالالمدرجة في  صنادی استثمارفي وحدات  محل
ـــةاال ـــة مـــدرج فـــي البورصـــات الدول ـــاطي االســـتثمارات  .ســـتثمار فـــي بنـــوك أجنب ـــع ان احت ـــ ٠,٣٥المتاحـــة للب ل ـاملیـــون ر

م سـمبر  ٣١ا فـي سعود  سـمبر  ٣١( م٢٠١٦د ائض الفـیـث تـم قیـده الـى . ح)ال سـعودـملیـون رـ ٠,٠٤٥ :م٢٠١٥د
ات التأمین   .من عمل

  

ة في اإل ع تمستثمار الحر ما یلي: ات المتاحة للب صها    تلخ
  

  الرصید في
ة    الفترةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  الفترةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ةا صافي   لحر
  الفترةخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في
ة    الفترةبدا
 ال سعودـألف ر

ات التأمین  عمل

     

 
سمبر ٣١في  ما  ــ م٢٠١٦ د

مدققةغیر   
  إستثمار في سندات  ٤٬١١٢ )٥٠٠( ١٨٠ ٣٬٧٩٢

  إستثمار في صكوك ١٠١٬٠٨٣ - )٧( ١٠١٬٠٧٦
  في اسھم حقوق ملكیةإستثمار ٤٬٦٨٦ ٢٠٥ )٢٩٠( ٤٬٦٠١

  إستثمار في صنادیق مشتركة ٧٥٬١٩١ )٧٥٬٠٠٠( )١٩١( -
١٨٥٬٠٧٢ )٧٥٬٢٩٥( )٣٠٨(  ١٠٩٬٤٦٩  

      
  
  

 

  الرصید في 
ة   السنة نها
 ال سعودـألف ر

مة التغیر في   الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  السنةخالل 
 ال سعودـألف ر

  لرصید في ا
ة    السنةبدا
 ال سعودـألف ر

 

    

 
سمبر ٣١في  ما ـــ  م٢٠١٥ د

 مدققة
  في سندات إستثمار ٤٬٢٨٢ - )١٧٠( ٤٬١١٢

  في صكوكإستثمار ٤١٬١٠٢ ٦٠٬٠٠٠ )١٩( ١٠١٬٠٨٣
  في اسھم حقوق ملكیة إستثمار ٨٩٢ ٣٬٩٦٢ )١٦٨( ٤٬٦٨٦

  في صنادیق مشتركة إستثمار ١٠٬٠٠٠ ٦٥٬٠٠٠ ١٩١ ٧٥٬١٩١
٥٦٬٢٧٦ ١٢٨٬٩٦٢ )١٦٦( ١٨٥٬٠٧٢  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٤ 

   

ع (تتمة)  -  ٤   اإلستثمارات المتاحة للب
ات المساهمین   عمل

  
سمبر  ٣١   م٢٠١٥د

  )مدققة(
سمبر ٣١   م٢٠١٦ د

  )مدققة(غیر 
 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
  

ة ٣٣٬٤٣٢ ٨٣٬٩٦٥ ة مدرجة في سوق مال  أوراق مال
ة ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ ة غیر مدرجة في سوق مال  أوراق مال

٣٥٬٣٥٥ ٨٥٬٨٨٨   
 

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

ة    الفترةنها
ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  الفترةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  لفترةاخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في
ة    الفترةبدا
 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ٣١في  ما مدققةغیر  ــ م٢٠١٦ د  

   اسھم حقوق الملكیةفي  إستثمار ١١٬٤٤٤ )٥٬٠٩٠( ١٬٦٩١ ٨٬٠٤٥
  سنداتفي  إستثمار ١٠٬٩٢٧ ٢٬٥١١ ١٨٣ ١٣٬٦٢١

  صكوك إستثمار ٤٣٬١٦٥ )٣٩٬٠٨٥( )٩( ٤٬٠٧١
  في صنادیق مشتركة إستثمار ١٨٬٤٢٩ )١٠٬٠٠٠( )٧٣٤( ٧٬٦٩٥

٨٣٬٩٦٥ )٥١٬٦٦٤( ١٬١٣١ ٣٣٬٤٣٢  

        
 

  الرصید في 
ة    السنةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة    صافي الحر
  السنةخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في 
ة    السنةبدا
 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ٣١ي ف ما مدققةــ  م٢٠١٥ د  

  في اسھم حقوق الملكیة  إستثمار ١٤٬١٥٢ )١٬٠٠٩( )١٬٦٩٩( ١١٬٤٤٤
  في سندات إستثمار ٢٢٬٣٠٩ )١١٬٢٦٣( )١١٩( ١٠٬٩٢٧
  في صكوك إستثمار ١٤٬٠٩٧ ٢٩٬٠٨٦ )١٨( ٤٣٬١٦٥
  في صنادیق مشتركة إستثمار ١٠٬٠٠٢ ١٠٬٠٠٠ )١٬٥٧٣( ١٨٬٤٢٩
٦٠٬٥٦٠ ٢٦٬٨١٤ )٣٬٤٠٩( ٨٣٬٩٦٥  

  
  
  
  
  
  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٥ 

   

ع (تتمة)  -  ٤   اإلستثمارات المتاحة للب
ات المساهمین     (تتمة) عمل

ع المتاحة )٢   (تتمة) ةغیر مدرجة في سوق مال -للب
الرصید في 

ة    الفترةنها
ال سعودـألف ر

مة  التغیر في الق
  للفترةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  الفترةخالل 
 ال سعودـألف ر

  صید فيالر 
ة   الفترة بدا
 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ٣١ما في  مدققةغیر  -م٢٠١٦ د  

 إستثمار في شركة محلیة ١٬٩٢٣ - - ١٫٩٢٣

         
  الرصید في 

ة    السنةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة    صافي الحر
  السنةخالل 
 ال سعودـألف ر

  في الرصید 
ة   السنة بدا

 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ١٣في  ما ــ مدققة م٢٠١٥ د  

  إستثمار في شركة محلیة ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣
  صكوكفي  إستثمار ٦٠٬٠٠٠ )٦٠٬٠٠٠( - -
  استثمار في ودیعة مرابحة ٥٩٬٧٢١ )٦٠٬٥٩٩( ٨٧٨ -

١٢١٬٦٤٤ )١٢٠٬٥٩٩( ٨٧٨ ١٬٩٢٣  
  
ـة  عشـر شـهراً لفتـرة االثنـي ال سـعود ـن رـملیـو  ١،٥٩٨غـة الوال ةغیر المحققـ الخسارةإن      سـمبر ٣١ فـيالمنته  م٢٠١٦ د

ـــة  عشـــر شـــهراً لفتــرة االثنـــي ( ســـمبر ٣١فـــي المنته ) ـلیـــون رـــ) م٢٬٥٣١(: ةغیـــر المحققـــ الخســـارة :م٢٠١٥ د تـــم ال ســـعود
اطي استثمارات متاحـة  على هاتحمیل إحت ـع. قائمة التغیرات في حقوق المساهمین  ـاطي إللب ـع سـتثمارات متاحـة للإن احت ب

سمبر ٣١ما في  سمبر  ٣١ال سعود (ـیون رمل ٤٬٢١٤ هو م٢٠١٦ د ).ـملیون ر ٥٬٣٤٥: م٢٠١٥د   ال سعود
  

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

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

سمبر ٣١ما في    مدققةغیر  -م ٢٠١٦ د
   

 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال 

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
       ستثمارات المتاحة للبیعاإل

       أوراق حقوق الملكیة:
 ٤٬٦٠١  - -  ٤٬٦٠١  عملیات التأمین

 ١٧٬٦٦٢  ١٬٩٢٣ ٧٬٦٩٤  ٨٬٠٤٥ عملیات المساھمین
       :اوراق إئتمانیة
 ١٠٤٬٨٦٨  - ١٠٠٬٠٠٠  ٤٬٨٦٨ عملیات التأمین

 ١٧٬٦٩٣  - -  ١٧٬٦٩٣  عملیات المساھمین
        
 ١٤٤٬٨٢٤  ١٬٩٢٣ ١٠٧٬٦٩٤  ٣٥٬٢٠٧ 
     

  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٦ 

   

ع (تتمة)  -  ٤   اإلستثمارات المتاحة للب
ات المساهمین (تتمة)   عمل

سمبر ٣١ما في    مدققة -م٢٠١٥ د
 المجموع٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
 ألف ریـال 

 سعودي
        اإلستثمارات المتاحة للبیع

        أوراق حقوق الملكیة:
 ٢٩٬٨٧٧  -  -  ٢٩٬٨٧٧ عملیات التأمین

 ٣١٬٧٩٦  ١٬٩٢٣  ١٨٬٤٢٩  ١١٬٤٤٤  اھمینمسعملیات ال
        :اوراق ائتمانیة
 ١٥٥٬١٩٥  -  ١٠٠٬٠٠٠  ٥٥٬١٩٥ عملیات التأمین

 ٥٦٬٠١٥  -  -  ٥٦٬٠١٥ عملیات المساھمین
 ٢٧٢٬٨٨٣  ١٬٩٢٣  ١١٨٬٤٢٩  ١٥٢٬٥٣١ 

  
ةلد   ة أدوات حقوق ملك مبلغ الشر سـمبر  ٣١ملیون ( ١٬٩٢٣ غیر متداولة  سـعر التكلفـة أو ملیـون) مسـجلة  ١٬٩٢٣م: ٢٠١٥د

ــع ــع األدوات أو یــت، حیــث اإلرشــاد الب ــة فقــط عنــدما یــتم ب س تــأثیر التغیــرات فــي ســعر حقــوق الملك ارهــا منخفضــة ســینع م اعت
مة    .الق

ات  الت بین المسـتو ن هناك تحو ـة  عشـر شـهراً فتـرة االثنـي    خـالل  ٣و  ٢، ١لم  ـة فـي المنته سـمبر ٣١المنته  ٣١ وم ٢٠١٦د
سمبر    م.٢٠١٥د

  
خ االستحقاق – ٥   استثمارات محتفظ بها حتى تار

ات التأمین   عمل
ة تستح خالل فترة مـن االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحقا وم ومـة  ٣٠الـى  ١٠ق تمثل سندات ح عـام مصـدرة مـن ح

ة. بلــغ متوســط العائــد الســنو علــى هــذه االســتثمارات فــي  ــة الســعود ســمبر  ٣١المملكــة العر  ٣١% (٤,٥% الــى ٣,٢٥م ٢٠١٦د
سمبر    ) يء: الش٢٠١٥د

  
ات    المساهمینعمل

ة تستح خالل فترة مـن االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحق وم ومـة  ٣٠الـى  ١٠اق تمثل سندات ح عـام مصـدرة مـن ح
ة. بلــغ متوســط العائــد الســنو علــى هــذه االســتثمارات فــي  ــة الســعود ســمبر  ٣١المملكــة العر  ٣١% (٤,٥% الــى ٣,٢٥م ٢٠١٦د

سمبر    ) ىء: الش٢٠١٥د
  

  ، صافيمین مدینةتأ أقساط – ٦
سم ٣١   م٢٠١٥بر د

  )مدققة(
  م٢٠١٦ سمبرد ٣١

  )مدققة(غیر 
 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
 

 
 التأمین وثائمستح من حملة  ١٤٢٬٥٩٠  ١٧٥٬٠٨٠
  )١٢ضاح جهات ذات عالقة (اإل –مستح من حملة وثائ التأمین ٩٨٬٤٣٥  ١٢٨٬١٨٨

وك في تحصیلها دیون مخصص  )٤٧٬٧٥٤( )٣٦٬٣٣٩(   مش
١٩٣٬٢٧١ ٢٦٦٬٩٢٩  

  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٧ 

   

  (تتمة) أمین مدینة، صافيأقساط ت – ٦
ما یلي  ة مخصص ف وك في تحصیلها مینأقسا التأحر   :/ السنة الفترةخالل  المش

ة في  للسنة   المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٥د

  (مدققة)
 عشر شهراً لفترة االثني 

ة  سمبر ٣١في المنته  د
  م٢٠١٦

  (غیر مدققة)

 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
 

 
ةال ٣٦٬٣٣٩ ٢٢٬٠٩٤  السنة الفترة / رصید في بدا
 للسنة للفترة / المخصص ١٤٬٧١٢ ١٤٬٢٤٥

  دیون معدومة خالل الفترة / السنة  )٣٬٢٩٧(  -
ة ٤٧٬٧٥٤ ٣٦٬٣٣٩  السنة الفترة / الرصید في نها

 

  مستح من معید التأمین، صافي – ٧
سمبر ٣١   م٢٠١٥د

  )مدققة(
سمبر ٣١   م٢٠١٦ د

  )مدققة(غیر 
 

    ال سعودـألف ر دال سعو ـألف ر
 معید التأمینمن ذمم مدینة  ٢٢٬٦١١ ٢٥٬٨٦٢

وك في تحصیلها )٢٬٠٠٧( )٢٬٣٥٢(   مخصص دیون مش
٢٠٬٦٠٤ ٢٣٬٥١٠  

  
ة مخصص أقسا التأ ما یلي حر وك في تحصیلها خالل  مینف   :السنة /الفترةالمش

ة  للسنة   فيالمنته
سمبر ٣١   م٢٠١٥د

  )مدققة(
 شهراً عشر لفترة االثني 

ة  سمبر ٣١في المنته  د
  م٢٠١٦
  )مدققة(غیر 

  

 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
ة  ٢٬٣٥٢ ٢٬٤٦٢  / السنة الفترةالرصید في بدا

  / السنة للفترةالمخصص   ١٬١٢٣  -
س المخصص خالل   - )١١٠(   الفترة / السنةع
 دیون معدومة خالل الفترة / السنة )١٬٤٦٨( -

ة ال ٢٬٠٠٧ ٢٬٣٥٢  الفترة / السنةرصید في نها
  

ة الدخلا - ٨ اة وضر   المستحقة لز
اة المستحقة الدفع بناًء على افضل ما لد االدارة من تقدیرات  ما یلي  .تم احتساب الز اة ف ة الز   :دفعالمستحقة الحر

ة للسنة   في المنته
سمبر  ٣١   م٢٠١٥د

 عشر شهراً لفترة االثني 
ة  سمب ٣١في المنته ر د
م٢٠١٦  

 

   )مدققة(غیر   )مدققة(
  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر

ةالرصید في  ١٤٬٦٨١ ١١٬١٧٦  / السنة الفترة بدا
 / السنة للفترة المحمل ٦٬٠٠٠ ٣٬٥٠٥

ةالرصید في  ٢٠٬٦٨١ ١٤٬٦٨١  / السنة الفترة نها
ة والنتاتعود  ةأ صورةاة ئج الخاضعة للز الفروقات بین النتائج المال الت وفقاإ ساس عض التعد ة ذلأل لى    ات الصلة.نظمة المال

 



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٨ 

   

ة الدخلا - ٨ اة وضر   (تتمة) المستحقة لز
  

ـة السـ قـة فـي المملكـة العر ـاة المط ـات أنظمـة الز متطل ة ومعرفتهـا  و بناًء على فهـم الشـر ة. تم احتساب الوعاء الز عود
ــة لتفســیرات مختلفــة وتقــو  و ــاة والــدخل ( الهیئــة )م تخضــع األنظمــة الز ــة وا الهیئــة العامــة للز و لتــي قــد بإصــدار الرــو الز
ة.   تختلف عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشر

  

و    الوضع الز
ــة فــي  ــة للســنوات المنته و م إقراراتهــا الز ة بتقــد ســمبر  ٣١قامــت الشــر وحصــلت علــى شــهادات م ٢٠١٥حتــى  م٢٠٠٩د

اة مقیدة.    ز
ــة م ٢٠١٣خــالل عــام  و ة علــى روطــات ز ــحصــلت الشــر ــاة  مــن م٢٠١١إلــى  م٢٠٠٩ للســنوات ةنهائ الهیئــة العامــة للز

ة التـــزام  الهیئـــة طالبـــتوالـــدخل ( الهیئـــة )  ـــه مـــن الشـــر ـــو موج ـــ ملیـــون  ١٧٬٦٩مبلـــغ  ز ن . تعتقـــد اإلدارة أســـعود الـر
اة ون  مخصص الز ـأه، أعال الروطاتعلى  هادارة اعتراضاإلقدمت . افيالم سـوف ن نتیجــــة اإلعتـــراض وهي على ثقة 

ة  , قامـتم٢٠١٤وخـالل عـام  تكون في صالحهــا. ومع ذلـك، مـا یتعلـ بهـذه ـرـ ملیـون  ١٤٬٢٨٨ سـدادالشـر ال سـعود ف
  م .٢٠١٤م الى ٢٠١٢عد الرو للسنوات من  الهیئةلم تصدر  .م٢٠١٤خالل سنة  الروطات

  رأس المال  - ٩
  
  

ـه والمصـدر رأس الم یبلغ مـة السـهم الواحـد  ٢٨ال سـعود مقسـم الـى ـملیـون رـ ٢٨٠ال المصرح  ال ـرـ ١٠ملیـون سـهم ق
 .   سعود

ــةاجتمــاع همین فــي المســا تمــداع ــة العموم ــ الجمع ــع  ٢٩ فــي ةالمنعقــد ةغیــر العاد  فبرایــر ١٨هـــ الموافــ ١٤٣٦ الثــانير
ــةأســهم حقــوق م  إصــدار أ٢٠١٥ ــ ٢١٠ مبلــغ ولو ة حصــلت علــوحیــث أ ،ال ســعودـملیــون ر ى موافقــة الجهــات ن الشــر

ــة فقــد تــم  ــة ملیــون أ ٢١ اصــدارالتنظم ــ ١٠ســعر  ســهم عاد  ٢٢فــي  والتــي بــدأت االكتتــابفتــرة  ـال للســهم الواحــد خــاللر
ـة وتـم زـادة رأس٢٠١٥مـارس  ١٠م وانتهـت فـي ٢٠١٥ر فبرای ة مـن  م. وقـد اسـتكملت اإلجـراءات النظام  ٢٨٠مـال الشـر
.ملیون ر ٤٩٠لى ـال سعود إلیون رم ة مبلغ   ـال سعود تكلفةملیون ر ٩٥,٤تكبدت الشر صدار لزـادة إ ـال سعود 
مبلــغ أر  ــ ٢١٠س المــال  ــة ـال ســعود مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق ملیــون ر ه مــن خــالل قائمــة والــذ أولو  تــم احتســا

ة حقوق المساهمینالتغیرات في    .األول

  
اط  -  ١٠   نظامي يإحت

  

ــات نظــام  ًا مــع متطل ن التــأمین تمشــ ة بتكــو ة، تقــوم الشــر ــة الســعود ــاطفــي المملكــة العر ـــل إحت  مــن ٪٢٠ي نظــامي بتحو
اطإلى أن یبلغ اإلللمساهمین السنو  الدخلصافي  ة لـدیها خسـائر  ،المـدفوع مـن رأس المـال ٪١٠٠ي حت ونظـرا ألن الشـر

ة الفترة ، لم یتم ا اطي النظامي خالل الفترة ، متراكمة في نها ل لالحت ألتحو اطهذا اإلن علمًا    . لتوزعل قابلي غیر حت
  
  

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
١٩ 

   

ة  - ١١ عة نظام   ود
سمبر  ٣١ سمبر ٣١  م٢٠١٥د    م٢٠١٦ د

   )مدققة(غیر   )مدققة(
  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر

ات المساهمین     عمل
ة ٧٣٬٥٠٠ ٤٩٬٠٠٠ عة نظام  ود

ًا مــع متطل ةتمشــ ــة الســعود ة بإیــداعــات نظــام التــأمین فــي المملكــة العر ــة  ، قامــت الشــر عــة النظام ةالود أس ر مــن  ٪١٠ بنســ
مته  المال المدفوع مر  ٣١( ال سـعودـملیون ر ٤٩ما ق سـ ـاره مـن قبـل  )سـعودرــال ملیـون  ٤٩: ٢٠١٥د فـي بنـك تـم إخت

ة بدون موافقـة  ة ح التصرف فيال تمتلك الشر. (ساما) مؤسسة النقد العري السعود عة النظام الت و العمـو  سـاماهذه الود
عة الناتجة عن ة في  خالل الثالثة .لساماهي مستحقة  هذه الود ة بزـادة الو ٢٠١٦ یونیو ٣٠أشهر المنته عـة م، قامـت الشـر د

ة من  ح من رأس المال المدفوع  %١٥إلى  %١٠النظام   طلوب من قبل ساما.موفقا لما هو ملیون رال  ٧٣,٥لتص
  
  ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -  ١٢

ة  والمنشـــآ ـــار مـــوظفي ادارة الشـــر ـــذیین و ســـیین والمـــدراء التنفی التـــي تخضـــع  تتمثـــل الجهـــات ذات العالقـــة المســـاهمین الرئ
طرة والمتأثرة جوهرا من هذه الجهات المعامالت مع الجهات ذا للس ام المنعلقة  ادهـا مـن ت العالقة یتم اعتم, ان شرو واالح

  قبل االدارة .
ة خــالل دورة األعمــا ــة لهــا بتنفیــذ المعــامالت مــع جهــات ذات عالقــة . لتقــوم الشــر مــا یلــي العاد  تالجهــاهــم المعــامالت مــع أ ف

ة    خالل  ذات العالقة سمبر  ٣١في فترة االثني عشرًا المنته سمبر ٣١م و ٢٠١٦د   . م٢٠١٥ د
  

ة  عشر شهراً ثني لفترة اال  المعامالت       فيالمنته
سمبر ٣١ سمبر ٣١ م٢٠١٥ د      م٢٠١٦ د
عة المعاملة )مدققة(غیر  )مدققة(   الجهة ذات العالقة  طب

ـال سعود ألف رـال سعود      ألف ر
ات التأمین       عمل

ة أقسا تأمین ٨٧٬١٨٤ ٩٣٬٠٤٩ تت ةمجموعة بن الدن    م  السعود
   ات مدفوعةمطال )١١٦٬٩٥٥( )١٠٧٬٤٢٦(
وك       إستثمار في ص
 أعضاء مجلس االدارة:     
ات - )١٬٤٢٦( ات   رسوم معالجة المطال ارز)  _  واألخطارخدمات المطال )  

   دفعات مسددة ٤٨٨ ٢٬٨٠٣
ة - ٣٧٦ تت ات   أقسا تأمین م ارز)  _ واألخطارخدمات المطال )  

ات مدفوعة )١٠٩( )٦٤٢(   مطال
ةأقسا ت ٦١٤ ٥١٥ تت تب   أمین م   حسان محاسني  المحاميم

ات مدفوعة )٧٥١( )٤٩٦(   مطال
افآت ومصروفات ذات صلة ٤٬٧٢٥ ٤٬٨٥٦   ار التنفیذین   م

ات المساهمین      عمل
 أعضاء مجلس اإلدارة     افأة أعضاء مجلس اإلدارةم ١٬١٦٩  ١٬١٢٣

                            



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٠ 

   

  تمة)(ت ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١٢
  

  :مثل التالي أرصدة الجهات ذات العالقة
  

سمبر  ٣١ سمبر ٣١  م٢٠١٥د    م٢٠١٦ د
   )مدققة(غیر   )مدققة(

ـال سعود ألف رـال سعود   ألف ر
ات      التأمینعمل
 مستح من جهات ذات عالقة  

ةمجموعة بن الدن  ٩٨٬٤٣٥ ١٢٨٬٢٠٦   السعود
ات  - )١٠٩( ارز)  _  واألخطارخدمات المطال )  

تب  - ٩١   حسان محاسني المحامي م
  

سمبر  ٣١ سمبر ٣١  م٢٠١٥د    م٢٠١٦ د
   )مدققة(غیر   )مدققة(

ـال سعود ألف رـال سعود   ألف ر
 ذات عالقة ةمستح لجه  
ات  - )٤٨٨( ارز) واألخطار خدمات المطال )  
تب المحامي حسان محاسني   )٤٦(  -   م
    
ات ال     مساهمینعمل
 مستح لجهات ذات عالقة  
 أعضاء مجلس اإلدارة     ٦٢ -

ة    ٢٧٠ ٢٧٠  نجم لخدمات التأمین شر
  

تـأمین  قساومصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخر وأخر وموجودات أ مقدماً  مدفوعة عاله مصروفاتتتضمن األرصدة أ 
   مدینة، صافي والمستح لحملة وثائ التامین.

  
 

  السھم األساسي والمخفض  (خسارة) / ربحیة – ١٣
  

ــة  م صــافي (خســارة)  /تــم احتســاب رح ئمــة للفتــرة علــى المتوســط المــرجح لعــدد األســهم المصــدرة والقا الــدخلالســهم للفتــرة بتقســ
  .للفترة

       
ــة  )أ س عنصــر عــالوة إصــدار حقــوق األول قة لــتع ــأثر رجعــي للســنة الســا حســب تــم تعــدیل المتوســط المــرجح لعــدد األســهم 

ة الدولي رقم  ار المحاس ات مع ة السهم" على النحو التالي: ٣٣متطل   "رح
  
  

ة في    للسنة المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٥د

  (مدققة)

عشر لفترة االثني 
ة  شهراً   المنته
سمبر ٣١في  د

  م٢٠١٦
  (غیر مدققة)

 

ما في  األسهم ٤٩٬٠٠٠ ٢٨٬٠٠٠ ة الصادرة  )ـینایر (ألف ر ١العاد  ال سعود
ة - ١٨٬٢٣٨  تأثیر اصدار حقوق األول
ة (ألف ر األسهمالمتوسط المرجح لعدد  ٤٩٬٠٠٠ ٤٦٬٢٣٨ )ـالعاد  ال سعود

  
اســتخدام العامــل المعــادل  قة  ــة للســنة الســا ة الســعر الزائــد ١,٣تــم احتســاب المتوســط المــرجح لعــدد األســهم العاد عــن  وهــو نســ

ة النظرة عند   رـال سعود للسـهم العـاد ٢١,٦١سعود للسهم العاد وسعر االغالق عند رـال  ١٦,٦٣الحقوق من الناح
ة. ه السهم قبل اصدار حقوق األول   في آخر یوم تم تداول ف

 



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢١ 

   

   (تتمة)  السھم األساسي والمخفض(خسارة)  / ربحیة – ١٣
 

  على النحو التالي:احتساب خسارة السهم األساسي والمخفض تم  ) ب
  
  

ة في    للسنة المنته
  م٢٠١٥سمبرد ٣١

  (مدققة)

عشر لفترة االثني 
ة  شهراً   المنته
سمبر ٣١في  د

  م٢٠١٦
  (غیر مدققة)

 

)ـ(ألف ر للفترة / السنةصافي الرح / (الخسارة)  ٩٩٬٧٦٨ (٥٢٬٩٧٥)  ال سعود
ة  ٤٩٬٠٠٠ ٤٦٬٢٣٨ )ـ(ألف رالمتوسط المرجح لعدد األسهم العاد ضاح  ال سعود "أ") ١٣(اإل

) األساسيالسهم  ح / (خسارة)ر  ٢,٠٤ )١,١٥( الرـال السعود  والمخفض (
  
ة –  ١٤    المعلومات القطاع
  

اً  ة، اعتمــدت اإلدارة قطاعــات  تمشــ الشــر ــة  ة وموجود االعمــالمــع طرقــة إعــداد التقــارر الداخل ة لنشــاطات الشــر اتهــا النســ
ما هو مبین أدناه. اتها    ومطلو

  

ــــة  وفاتالمصــــر نتــــائج القطاعــــات  تتضــــمنال  ــــة واإلدار ــــات  موجــــودات القطاعــــات تتضــــمنال  .االســــتثمار دخــــلو العموم عمل
مـــه، ،التـــأمین ـــع اتســـتثمار اإل النقـــد ومـــا فـــى ح  معیـــد التـــأمین مـــنمســـتح ، (صـــافي) التـــأمین المدینـــة قســـاأ، المتاحـــة للب

  .وأثاث، تجهیزات ومعداتخر أ موجوداتو  مقدماً مدفوعة  مصروفات ،(صافي)
  

ـــات القطاعـــات  نتتضـــم ال ـــىمطلو ـــأمین،  مســـتح إل ،  مســـتحمعیـــد الت ـــائ ـــة الوث ـــالغإلـــى حمل ـــاتالمســـتحقة  الم  والمطلو
 ، ات المساهمین مستح الاألخر ة الخدمة للموظفین.و إلى عمل   نها

 
ــة  اســة التقــارر الداخل ًا مــع س ــة تمــت الموافقــه علیهــا مــن قبــل إلتمشــ ة، فــإن المعلومــات القطاع ــ دارةاللشــر مــع  مــع مــا یتف

ما هو مبین ادناه: ات  ة. تظهر األصول و المطلو   نشاطات الشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٢ 

   

ة (تتمة) – ١٤   المعلومات القطاع
 

ة في             لفترة الثالثة أشهر المنته
سمبر ٣١   )غیر مدققة( –م٢٠١٦ د

ات ةطاق خر أ المجموع   طبي مر
ـال سعود   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود عودألف رـال س ألف ر

     

ةأقسا التأإجمالي  ١٧٬٩٣٨ ٧١٬٣٠٤ ٣٠٬٢٨٤ ٢٧٬٨١١ ١٤٧٬٣٣٧ تت  مین الم
 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  )١٠٬١٣٥( )٢٨٬٠٢٢( )٢٩٬٧٦٣( )٢٤٬٢٢٦( )٩٢٬١٤٦(
  ائض الخسارةاقساط تأمین ف         )٣٤( )٢٨٨( - )٦٦٠( )٩٨٢(

──────  ──────  ─────  ──────  ──────   
ة التأمین أقسا صافي ٧٬٧٦٩ ٤٢٬٩٩٤ ٥٢١ ٢٬٩٢٥ ٥٤٬٢٠٩ تت   الم
ة غیر التأمین أقسا صافي في التغیر ٨٬٢٠٣ ٤٤٬٠٩٥ ٥٧١ ٣٬٠٣٦ ٥٥٬٩٠٥ تس   الم

──────  ──────  ─────  ──────  ──────   
ةصافي  ١٥٬٩٧٢ ٨٧٬٠٨٩ ١٬٠٩٢ ٥٬٩٦١ ١١٠٬١١٤ تس  أقسا التأمین الم

ة التأمیناعادة  عموالت - ٩٬٩١٤ ٤٧٦ ١٠٬٧٨٤ ٢١٬١٧٤ تس   الم
──────  ──────  ────  ──────  ──────   

١٥٬٩٧٢ ٩٧٬٠٠٣ ١٬٥٦٨ ١٦٬٧٤٥ ١٣١٬٢٨٨  
──────  ──────  ─────  ──────  ──────   

ات إجمالي ٢٠٬٢٤٤ ١٠١٬٨٨٨ - ٢٧٬٨٢٩ ١٤٩٬٩٦١  المدفوعة المطال

)٢٠٦( )٣٤٬٩١٤( - )٢٥٬٣٥٩( )٦٠٬٤٧٩( 
ات  التأمین معید حصة:  ناقصا من المطال

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

ات صافي ٢٠٬٠٣٨ ٦٦٬٩٧٤ - ٢٬٤٧٠ ٨٩٬٤٨٢  المدفوعة المطال
ات صافي في التغیر )٥٬١٠٧( )١١٬٥٨٧( ٨ )٢٬٧٥١( )١٩٬٤٣٧( ة تحت المطال  التسو

──────  ──────  ────  ──────  ──────   
ات المتكبدة ١٤٬٩٣١ ٥٥٬٣٨٧ ٨ )٢٨١( ٧٠٬٠٤٥  صافي المطال

 التأمین وثائ االستحواذ على تكالیف ٨٩٦ ٤٬٨٦٥ - ٢٬٥١١ ٨٬٢٧٢
اتمخصص   -  ٨٢  -  -  ٨٢   معالجة المطال

اطي  -  -  -  )٦٨٣(  )٦٨٣(   وارث إحت
ة أخر   )٣٤٥(  ١٬٧٤٦  -  -  ١٬٤٠١ اطات فن   احت

  أخطار قائمة مخصص  -  -  -  )١٬٥٢٩(  )١٬٥٢٩(
──────  ──────  ─────  ──────  ──────   

١٥٬٤٨٢ ٦٢٬٠٨٠ ٨ ١٨ ٧٧٬٥٨٨   
──────  ──────  ─────  ──────  ──────   

 االكتتاب نتیجةصافي  ٤٩٠ ٣٤٬٩٢٣ ١٬٥٦٠ ١٦٬٧٢٧ ٥٣٬٧٠٠
──────  ──────  ─────  ──────  ──────   

ة و إدارة (غی مصروفات     )٣٢٬٥٨٨(   ر موزعة)عموم

)١١٬٢٧٦(         
وك في تحصیلها (غیر  مخصص دیون مش

  موزع)
ش  )٨٥( )٦٢٠( )١٥١( )٢٤٢( )١٬٠٩٨(   اتعاب اشراف وتفت
  مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )١٤٩( - - - )١٤٩(

  دخل استثمار (غیر موزع)     ٥٬٦٨٣
──────      

ات التأمین     ١٤٬٢٧٢  الفائض من عمل
══════        



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٣ 

   

ة (تتمة) – ١٤     المعلومات القطاع

          
ة في  عشر شهراً لفترة االثني    المنته

سمبر ٣١  )مدققةغیر ( –م٢٠١٦ د
ات طاقة أخر  المجموع   طبي مر
ـال سعود   ألف رـال سعود  ألف رـال سعود  ألف رـال سعود  ألف رـال سعود  ألف ر

  
 

ة ٦٥٬٦٦٧ ٤٩١٬٨١٠ ٨٩٬٣٣٤ ١٧٢٬٧٨٤ ٨١٩٬٥٩٥ تت  إجمالي أقسا التأمین الم
أقساط إعادة التأمین المسندةناقصا: )١٢٬٢١٥( )٢٤٣٬٩٤٤( )٨٧٬٧٩٦( )١٤٨٬١٤٢( )٤٩٢٬٠٩٧(
 اقساط تأمین فائض الخسارة        )٥٦٥( )١٬١٥٢( - )٢٬٤٧٤( )٤٬١٩١(

──────  ──────  ────── ────── ──────  
ة التأمین أقسا صافي ٥٢٬٨٨٧ ٢٤٦٬٧١٤ ١٬٥٣٨ ٢٢٬١٦٨ ٣٢٣٬٣٠٧ تت   الم

٣٤٬٠٧٠ ٢٦٩٬٣٠٤ )١٩( ٤٬٣٢٩ ٣٠٧٬٦٨٤ 
 غیر التأمین أقسا صافي في التغیر

ة تس   الم
──────  ──────  ────── ────── ──────   

تس ٨٦٬٩٥٧ ٥١٦٬٠١٨ ١٬٥١٩ ٢٦٬٤٩٧ ٦٣٠٬٩٩١  ةصافي أقسا التأمین الم
ةعموالت اعادة ا - ٤٩٬٠٣٦ ١٬٩٠٢ ٣٢٬٦٣٩ ٨٣٬٥٧٧ تس  لتأمین الم

──────  ──────  ────── ────── ──────   
٨٦٬٩٥٧ ٥٦٥٬٠٥٤ ٣٬٤٢١ ٥٩٬١٣٦ ٧١٤٬٥٦٨  

──────  ──────  ────── ────── ──────   
ات إجمالي ٨٠٬١٥٥ ٥٢٣٬١٨٠ - ١٤٦٬٨٣٨ ٧٥٠٬١٧٣  المدفوعة المطال

)٣١٠( )١١٩٬٨٢٣( - )١٣٧٬٩٤٠( )٢٥٨٬٠٧٣( 
ناقصا : حصة معید التأمین من 

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

ات صافي ٧٩٬٨٤٥ ٤٠٣٬٣٥٧ - ٨٬٨٩٨ ٤٩٢٬١٠٠  المدفوعة المطال
ات صافي في التغیر )٥٬٨٠٨( )٣٧٬١٦٠( ٨ )٤٬٠٧٩( )٤٧٬٠٣٩( ة تحت المطال  التسو

──────  ──────  ────── ────── ──────   
ات المتكبدةص ٧٤٬٠٣٧ ٣٦٦٬١٩٧ ٨ ٤٬٨١٩ ٤٤٥٬٠٦١  افي المطال

 التأمین وثائ االستحواذ على تكالیف ٥٬١١٥ ٢٦٬١٨٩ - ٧٬٤٠٣ ٣٨٬٧٠٧
اتمخصص  - ٥٨٨ - -  ٥٨٨   معالجة المطال

اطي - -   )٦٨٣(  )٦٨٣(   وارث إحت
ة أخر  )٣٤٥( ١٬٧٤٦  -  ١٬٤٠١ اطات فن   احت

اطي أخطار قائمة - - - )٣٬٤٩٣(  )٣٬٤٩٣(   احت
──────  ──────  ────── ────── ──────   

٧٨٬٨٠٧ ٣٩٤٬٧٢٠ ٨ ٨٬٠٤٦ ٤٨١٬٥٨١   
──────  ──────  ────── ────── ──────   

 نتائج األكتتاب صافي ٨٬١٥٠ ١٧٠٬٣٣٤ ٣٬٤١٣ ٥١٬٠٩٠ ٢٣٢٬٩٨٧
──────  ──────  ────── ────── ──────   

ة و إدارة (غیر موزعة) مصروفات     )١١٨٬٧١٤(  عموم

)١٥٬٨٣٥(      
وك في تحصیلها (غیر مخصص دی ون مش

  موزع)
ش )١٬٣٨٧( )٣٬٠١١( )٤٤٦( )٧٧٤( )٥٬٦١٨(   اتعاب اشراف وتفت
  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني )١٬٠٠٦( - - - )١٬٠٠٦(

  استثمار (غیر موزع) دخل     ٢٠٬١٦٨
──────       

ات التأمین     ١١١٬٩٨٢   الفائض من عمل
══════        

  
  
  
  
  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٤ 

   

ة (تتمة)ا – ١٤   لمعلومات القطاع
  
 

ات طاقة أخر  المجموع سمبر ٣١ما في  طبي مر  )مدققةغیر  (–م٢٠١٦ د

   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود

     
ات التأمین   موجودات عمل

  
ةاألقسا غیر صة معید التأمین من ح ٩٬٠٦٢ ٧٧٬٦٩٢ -  ٩٨٬١٥٢ ١٨٤٬٩٠٦ تس  الم

٤٠١ ٣١٬٧١٤ ٦٤٠ ٢٤٤٬٨١٦ ٢٧٧٬٥٧١ 
ات تحت  حصة معید التأمین من المطال

ة  التسو
  مؤجلة وثائ إقتناء تكالیف ١٬٥١١ ٥٬٤٠٠ - ٣٬٨١٥ ١٠٬٧٢٦

 غیر موزعةموجودات      ٦٧٣٬٣٥٠
──────        
ات التأمین     ١٬١٤٦٬٥٥٣   إجمالي موجودات عمل
══════        

       
ات التامین      ات وفائض عمل   مطلو

ة ٢٨٬٦٤٥ ١٥٨٬٦٩٧ -  ١٠٧٬٤٢٠ ٢٩٤٬٧٦٢ تس  أقسا تأمین غیر م
اطي مخاطر قائمة - - - ٢٬٩٩٣ ٢٬٩٩٣  احت
ات - ٥٬٣٦٧ - - ٥٬٣٦٧   مخصص معالجة المطال
وارث - - - ١٬٠٨٩ ١٬٠٨٩ اطي    احت
ة أخر  ٧٦ ١٬٩٦٩ -  ٧٥٧  ٢٬٨٠٢ ات فن اط   إحت

ات تح ٣٢٬٦٨٢ ٢٢٠٬١١٢ ٦٤٨ ٢٦٣٬٥٨٤ ٥١٧٬٠٢٦ ةمطال  ت تسو
ة  - ١١٬٠٤٩ - ١٩٬٨١١ ٣٠٬٨٦٠ تس  دخل عموالت غیر م

ات غیر موزعة وفائض متراكم     ٢٩١٬٦٥٤   مطلو
──────        

١٬١٤٦٬٥٥٣     
ات التأمین والفائض  ات عمل إجمالي مطلو

 المتراكم
══════        



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٥ 

   

ة  – ١٤   (تتمة)المعلومات القطاع
  

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

ات طاقة أخر  المجموع   طبي مر
   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود

            
ةإجمالي أقسا التأمین الم ٢٣٬٩٦٢ ٢٦٢٬٠٢٨  ٤١٬٣٣٣ ٢٣٬٣٤١ ٣٥٠٬٦٦٤  تت

 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  ٢٬٠٧٩ )٦٤٬١٠٢(  )٤٠٬٦٢١( )٢٠٬٧٧٢( )١٢٣٬٤١٦(
  اقساط تأمین فائض الخسارة          )١٬٤٧٩( )١٬٩٦٢(  - )١٬٤١٣( )٤٬٨٥٤(

────── ────── ────── ────── ─────   
ة التأمین أقسا صافي ٢٤٬٥٦٢ ١٩٥٬٩٦٤  ٧١٢ ١٬١٥٦ ٢٢٢٬٣٩٤ تت   الم

ة غیر التأمین أقسا صافي في التغیر ٥٬٢٣٩ )٣٠٬٥١٢( ٥٥٨ ١٬٠٨٣ )٢٣٬٦٣٢( تس   الم
────── ────── ────── ────── ─────    

ة ٢٩٬٨٠١ ١٦٥٬٤٥٢  ١٬٢٧٠ ٢٬٢٣٩ ١٩٨٬٧٦٢ تس  صافي أقسا التأمین الم
ة   التأمین إعادة عموالت - ١٬٨٩٧  ٦٥٠ ١٠٬٤٨٠ ١٣٬٠٢٧ تس  الم

────── ────── ────── ────── ─────    
٢٩٬٨٠١ ١٦٧٬٣٤٩  ١٬٩٢٠  ١٢٬٧١٩  ٢١١٬٧٨٩  

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

ات إجمالي ٥٦٬٨٩٤ ١٢٢٬٠٠٧  - ٦٣٬٢٤٥ ٢٤٢٬١٤٦  المدفوعة المطال

)٢٬٢١٦( )٢٬٤٩٣( - )٥٨٬١١٦( )٦٢٬٨٢٥( 
ات  التأمین معید حصة:  ناقصا من المطال

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

ات صافي ٥٤٬٦٧٨ ١١٩٬٥١٤ - ٥٬١٢٩ ١٧٩٬٣٢١  المدفوعة المطال
ات صافي في التغیر )١٣٬١٣٣( ٩٧٬٩٨٤  - )٣١٦( ٨٤٬٥٣٥ ة تحت المطال  التسو

────── ────── ────── ────── ─────    
ات المتكبدة ٤١٬٥٤٥ ٢١٧٬٤٩٨  - ٤٬٨١٣ ٢٦٣٬٨٥٦  صافي المطال

 تكالیف االستحواذ على وثائ التأمین ١٬٩٤٨ ٢٬٥١٠  - ١٬٨٧٧ ٦٬٣٣٥
اتمخصص   -  ٢٬٣٧٤ -  -  ٢٬٣٧٤   معالجة المطال
اطي  -  -  -  ١٬٢٧٢  ١٬٢٧٢   وارث إحت
ة أخر   ٤٢١  ٢٢٣ -  ٧٥٧  ١٬٤٠١ اطات فن   احت
اطي أخطار قائمة  )٢٬٢٠٠(  - -  ٣٬٢٠٣  ١٬٠٠٣   احت

────── ────── ────── ────── ─────    
٤١٬٧١٤ ٢٢٢٬٦٠٥  - ١١٬٩٢٢ ٢٧٦٬٢٤١   

────── ────── ────── ────── ─────    
 صافي نتیجة اإلكتتاب )١١٬٩١٣( )٥٥٬٢٥٦(  ١٬٩٢٠ ٧٩٧ )٦٤٬٤٥٢(

────── ────── ────── ────── ─────    
ة و إدارة (غیر موزعة) مصروفات    )٤٢٬٧٢٩(  عموم

وك في تحصیلها      ١١٬٩٣٨   مخصص دیون مش
ش )١٤٧( )٣٨٠(  )٢٠٦( )٢٢١( )٩٥٤(   اتعاب اشراف وتفت
  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  )٣٠٢( - - -  )٣٠٢(

  استثمار (غیر موزع) دخل         ٢٬٧١١
──────      

ات التأمین العجز     )٩٣٬٧٨٨(  من عمل
══════                          



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٦ 

   

ة (تتمة) – ١٤   المعلومات القطاع
  

ات طاقة أخر  المجموع  طبي مر
ة عشر شهراً ني لفترة االث   في المنته

سمبر ٣١  )مدققة(– م٢٠١٥د
ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود    ألف رـال سعود
       
ة ١٢٣٬٥٨٨ ٧٩٤٬٥٧١  ١٥٦٬٥٠٠ ١٩٧٬٠٧٧ ١٬٢٧١٬٧٣٦ تت   إجمالي أقسا التأمین الم

 ناقصًا: أقسا إعادة التأمین المسندة ٢٬٠٧٩ )٦٥٬٠٨٥(  )١٥٣٬٨٠٦( )١٥٥٬١٦١( )٣٧١٬٩٧٣(
 اقسا تأمین فائض الخسارة         )٢٬٠٧٩( )٢٬٦٧٦(  - )٣٬٣٧٧( )٨٬١٣٢(

────── ────── ────── ────── ──────    
ة ١٢٣٬٥٨٨ ٧٢٦٬٨١٠  ٢٬٦٩٤ ٣٨٬٥٣٩ ٨٩١٬٦٣١ تت  صافي أقسا التأمین الم

ةالتغیر في ص ٧٥٤ )١٥٧٬٤٧٥(  )٧٨( ٤٬٥١٠ )١٥٢٬٢٨٩( تس  افي أقسا التأمین غیر الم

────── ────── ────── ────── ──────    
ة ١٢٤٬٣٤٢ ٥٦٩٬٣٣٥  ٢٬٦١٦ ٤٣٬٠٤٩ ٧٣٩٬٣٤٢ تس  صافي أقسا التأمین الم

ة   ١ ٢٬٣٧٥  ٢٬٦٢٥ ٣٩٬٧١٤ ٤٤٬٧١٥ تس   عموالت إعادة التأمین الم
────── ────── ────── ────── ──────    

 صافي اإلیرادات ١٢٤٬٣٤٣ ٥٧١٬٧١٠  ٥٬٢٤١ ٨٢٬٧٦٣ ٧٨٤٬٠٥٧
────── ────── ────── ────── ──────   

ات المدفوعة ١٥٥٬٩٦٧ ٤٩٢٬٣٩٥  - ١٠٦٬٦٥٢ ٧٥٥٬٠١٤  إجمالي المطال

)٢٬٢١٦( )٧٬٦٢٤( - )٩٣٬٦٢٢( )١٠٣٬٤٦٢( 
ات ناقصًا: حصة معید التأمین من المطا ل

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

ات المدفوعة ١٥٣٬٧٥١ ٤٨٤٬٧٧١  - ١٣٬٠٣٠ ٦٥١٬٥٥٢  صافي المطال

ة )١١٬٠٢٨( ٤٣٬٨٦٧  - ٣٬٨٠٨ ٣٦٬٦٤٧ ات تحت التسو   التغیر في صافي المطال
────── ────── ────── ────── ──────    

ات المتكبدة ١٤٢٬٧٢٣ ٥٢٨٬٦٣٨  - ١٦٬٨٣٨ ٦٨٨٬١٩٩   صافي المطال
 تحواذ على وثائ التأمینتكالیف االس ٦٬١١٧ ١٤٬٥٦٨  - ٧٬٩٤٨ ٢٨٬٦٣٣

ات  -  ٢٬٣٧٤ -  -  ٢٬٣٧٤   مخصص معالجة المطال
اطي   -  - -  ١٬٢٧٢  ١٬٢٧٢   وارثإحت
ة أخر   ٤٢١  ٢٢٣ -  ٧٥٧  ١٬٤٠١ اطات فن   احت
اطي أخطار قائمة  -  - -  ٣٬٢٠٣  ٣٬٢٠٣   احت

────── ────── ────── ────── ──────    
١٤٩٬٢٦١ ٥٤٥٬٨٠٣  - ٣٠٬٠١٨ ٧٢٥٬٠٨٢  

────── ────── ────── ────── ──────   
 صافي نتیجة اإلكتتاب )٢٤٬٩١٨( ٢٥٬٩٠٧  ٥٬٢٤١ ٥٢٬٧٤٥ ٥٨٬٩٧٥

────── ────── ────── ────── ──────   
ة وٕادارة (غیر موزعة)   )١٠٣٬٧٤٩(  مصروفات عموم
وك في تحصیلها           )١٤٬١٣٥(   مخصص دیون مش
ش أتعاب )٦٢٦( )٢٬٤٠٨(  )٧٨١( )٨٤٦( )٤٬٦٦١(  إشراف وتفت
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )١٬٣٣٦(  -  -  - )١٬٣٣٦(

 دخل استثمار (غیر موزعة)   ٤٬٧٧٧
──────   

ات التأمین العجز   )٦٠٬١٢٩(  من عمل
══════      



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٧ 

   

ة (تتمة) – ١٤   المعلومات القطاع
  

ات طاقة أخر  المجموع سمبر  ٣١ما في  طبي مر  )مدققة (–م٢٠١٥د
   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود
ات التأمین        موجودات عمل
       

ة - ٥٨٬٤٠٣  - ١١٥٬٨٤٧ ١٧٤٬٢٥٠ تس  حصة معید التأمین من األقسا غیر الم

٢٩٨٬٩٨٤ ٣٠٥٬٧٦٩ 
-  

٦٬٧٨٥  - 
ات تح ت حصة معید التأمین من المطال

ة  التسو
 إقتناء وثائ مؤجلة تكالیف ٣٬٥٥٤ ١٦٬٥٦٢  - ٤٬٤٣٤ ٢٤٬٥٥٠

 غیر موزعةموجودات      ٩٨٥٬٠٩٥
──────       
ات التأمین     ١٬٤٨٩٬٦٦٤   إجمالي موجودات عمل
══════      

ات التامین       ات وفائض عمل   مطلو
       

ة تأمینأقسا  ٥٣٬٥٦٢ ٤٠٨٬٣٥٤  ٧٨ ١٢٩٬٧٩٧ ٥٩١٬٧٩١ تس  غیر م
اطي مخاطر قائمة - -  - ٦٬٤٨٦ ٦٬٤٨٦  احت
ات - ٤٬٧٧٩  - - ٤٬٧٧٩   مخصص معالجة المطال
وارث  -  -  -  ١٬٧٧٢  ١٬٧٧٢ اطي    إحت
ة أخر   ٤٢١  ٢٢٣  -  ٧٥٧  ١٬٤٠١ ات فن اط   إحت

ة ٣٨٬٠٨٩  ٢٣٢٬٣٤٣  -  ٣٢١٬٨٣١  ٥٩٢٬٢٦٣ ات تحت تسو  مطال
ة دخل عموالت غ - ١٢٬٥٣٨  - ٢٢٬٦٢٢ ٣٥٬١٦٠ تس   یر م

ات غیر موزعة وفائض متراكم     ٢٥٦٬٠١٢   مطلو
──────        

١٬٤٨٩٬٦٦٤  
 

  
ات التأمین والفائض   ات عمل إجمالي مطلو

  المتراكم
══════        

  
ة – ١٥ مة العادلة لألدوات المال   الق
  

ـه بـین طـرفین ادلة أصل أو سـداد التـزام  ن م م مة العادلة هي المبلغ الذ  ى أسـس علمهمـا ومـلء إرادتهمـا فـي معاملـة تـتم علـ الق
مــه وأقســا  تــأمین ٠تجارــة ة مــن نقــد ومــا فــي ح ــة للشــر ــع ســتثماراتإ و  (صــافي) مدینــة تتكــون الموجــودات المال  ومبلــغ متاحــة للب

ات (صافي) مینمعید التأمستح من  ة وتتكون مطلو عة نظام ة هاوود ـات  المال ةمـن مطال ـال تحـت التسـو  غ مسـتحقة لمعیـدوم
الغ مستحقة مینأالت ات المساهمین الوثائ لحملة وم الغ مستحقة لعمل   .خر ات األوعض المطلو وم
  
متها الدفترة  ة جوهرا عن ق ة للشر ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو ة. عداد القوائمما في تارخ إ  ال تختلف الق   المال
  

  

  

  

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة (تتمة) ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

سمبر ٣١في     م ٢٠١٦ د
 

  
٢٨ 

   

مة العادلة  – ١٥ ةالق   (تتمة) لألدوات المال
  

  العادلة  مةمة العادلة والتسلسل الهرمي للقتحدید الق
ة لتحدید  ات التال ة المستو مة التستخدم الشر ة واإلفصاح عنها: العادلة لق   ألدوات المال

  
ات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات ١المستو    رتیب).(دون تعدیل أو إعادة ت الموجودات أو المطلو

  
ـات ٢المستو  ـة : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلو ـع المـدخالمال م أخـر تسـتند جم ت مماثلـة أو أسـالیب تقیـ

انات مرصودة للسوق.   و الهامة لها إلى ب
  

ن مالحظتها.٣و المست م انات سوق  ستند أ مدخل مهم منها إلى ب م ال    : أسالیب تقی
  

  الءةهامش الم – ١٦
  

ة (مادة رقم  ة التأمین التعاوني السعود ة شر ة لنظام مراق ات الالئحة التنفیذ ؤسسـة النقـد مـن الالئحـة الصـادرة مـن م ٦٦وفقا لمتطل
ة االحتفا  ) یجب على الشر ات او هـامش المالئمـة القسـا التـامین , هامش المالءةحد أدنى من العري السعود اد وقـد ز للمطال

ما في هامش المالء ة  سمبر  ٣١ة للشر   .حسب اللوائح والتنفیذات م عن الحد األدني ٢٠١٦د
ة في  ه ما یلي:٢٠١٦مارس  ٣١خالل الثالثة أشهر المنته ة خطاب من مؤسسة النقد العري السعود تطلب ف   م استلمت الشر

  ة  م.٢٠١٦سبتمبر  ٣٠تارخ في تحسین هامش المالءة المال
 عة النظام ح  %١٠ة من زادة الود  .٢٠١٦ابرل  ٢٠في تارخ  % من رأس المال المدفوع ١٥لتص
  عض الحلـــول ٢٠١٦إبرـــل  ٢٠تـــارخ فـــي تعیـــین مستشـــار ة بـــ ة والتوصـــ اب ضـــعف الموقـــف المـــالي للشـــر م لدراســـة أســـ

 لتحسین هذه الموقف.
ما في ما یلي: ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ ومع ذلك ،  ة    قامت الشر

 ة المطلوب.تحسین هامش المالءة الما  ل
  ة من عة النظام  من رأس المال المدفوع. %١٥إلى  %١٠زادة الود
 . ات مؤسسة النقد العري السعود  تعیین مستشار وفقا لمتطل

 
 أرقام المقارنة – ١٧
  

ة. عض أرقام المقارنة لتتواف مع عرض الفترة الحال   تم إعادة تصنیف 
  

  موافقة مجلس اإلدارة – ١٨
  
ة الموافقة ع تتم ةلى القوائم المال ع ١٨ دارة بتارخمن مجلس اإل الموجزة األول   .م٢٠١٧ینایر  ١٦ الموافهـ ١٤٣٨ الثاني ر


