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 صفحة جدول المحتویات

 ۱ مراجعي الحسابات المستقلین فحصتقریر 
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 ۹ األولیةلمساھمین ا لعملیات قائمة التدفقات النقدیة 

 ۲۳ - ۱۰ الموجزة لیةاألوإیضاحات حول القوائم المالیة 
 
 
 
 
 

 
    

 





















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 ئم المال�ة األول�ةا�ضاحات حول القوا
   (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا المنتهیتین 

 
 واألنشطة الرئیسیة التنظیم -۱

 
 ٦س�جلت ف�ي السج�ـل التج�اري بت�اریخ  ,إن الشركة المتحدة للتأمین التعاوني ("الشركة") ھ�ي ش�ـركة مس�اھمة س�عودیة 

مركز  في . إن المركز الرئیسي للشركة یقع٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥تحت رقم  ۲۰۰۸یونیو  ٦ھـ الموافق ۱٤۲۹جمادى الثاني 
المملك���ة العربی���ة  ۲۱٤۲۲ج���دة  ٥۰۱۹ص . ب  ح���ي الخالدی���ة ,الروض���ة  ارعش��� والراب���ع) ق األولـ���ـم���ل (الطابخالم

 السعودیة.
 

یتمث�ل نش�اط الش�ركة الرئیس��ي ف�ي مزاول�ة أعم��ال الت�أمین و إع�ادة الت��أمین التع�اوني واألنش�طة المتعلق��ة بھ�ا ف�ي المملك��ة 
ص م�ن مؤسس�ة النق�د إس�تلمت الش�ركة الت�رخی ,۲۰۰۸م�ایو  ٥ المواف�قھـ ۱٤۲۹ربیع الثاني  ۲۹العربیة السعودیة. في 

ین��ایر  ۱ب��دأت الش��ركة اعمالھ��ا ف��ي  الس��عودیة.لمزاول��ة الت��أمین و إع��ادة الت��أمین ف��ي المملك��ة العربی��ة  العرب��ي الس��عودي
۲۰۰۹. 

      

واذ ھ�ا قام�ت باالس�تحب�ي اس س�ي ("الب�ائع") الت�ي بموجب البحرین –أبرمت الشركة اتفاقیة مع شركة یو سي أیھ للتأمین   
 ٤۰.۷۸بمبل�غ ش�ھرة مبل�غ  ۲۰۰۸دیس�مبر  ۳۱عین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة اعتب�ارا م�ن ئعل�ى عملی�ات ت�أمین الب�ا

دي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موج�ودات ومطلوب�ات الت�امین ذات الص�لة ـال سعوملیون ری
 سعودي).ملیون لایر  ٦٥٦.۹٥( لـ وبمبلغ معادل

 
مؤسس��ة النق��د العرب��ي حس��بما اعتم��د م��ن قب��ل  ,ال س��عودي ـملی��ون ری�� ٤۰.۷۸ف��إن الش��ھرة بمبل��غ  ,ة ال��ى م��ا تق��دم اض��اف

مؤسس�ة النق�د طبق�ا لتعلیم�ات ) قد تم تسجیلھا باثر رجعي في الق�وائم المالی�ة. للبائعومطلوبات مماثلة (مستحقة  ,السعودي
ودف�ع دفع�ات دوری�ة  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱عر المحفظة) بتاریخ % من س٥۰( األولیةاالقساط وجب دفع  العربي السعودي

وذل�ك بع�د الحص�ول عل�ى  ,% م�ن الف�ائض المت�اح للتوزی�ع ٥۰ن یتج�اوز ل�ا لذلك فإن ال�دفع دواستنا ,۲۰۱٥حتى نھایة 
مؤسس�ة النق�د ش�ركة عل�ى موافق�ة حص�لت ال .قب�ل اج�راء اي دف�ع م�ن ھ�ذا القبی�ل مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عوديموافقة 

 بمبل��غ ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹ل��دفع ش��ھرة لع��امي   ۲۰۱۱یولی��و  ۱۹المواف��ق  ھ۱٤۳۲ عبانش�� ۱۸بت��اریخ  رب��ي الس��عوديالع
قام�ت الش�ركة بتخف�یض  ,ال س�عودي عل�ى الت�والي وتبع�ا ل�ذلكـری�ملی�ون  ۲۸.۳۲ مبل�غ ال س�عودي وـریملیون  ۱۲.۲٥

مؤسس�ة النق�د العرب�ي ل�ى موافق�ة حص�لت الش�ركة ع ال س�عودي.ـری�ملی�ون  ٥۳.٤٤مطلوباتھا بخصوص الش�ھرة بمبل�غ 
 ۲٤.۹٦۲والمتعل�ق بالدفع�ة المتبقی�ة للش�ھرة بمبل�غ  ۲۰۱۲ابریل  ۲الموافق  ھ۱٤۳۳االول  ىجماد ۱۰ بتاریخ السعودي

 ۲٤.۹٦۲ملیون ریـال سعودي. وبناءاً على ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسویة مطلوباتھ�ا بخص�وص الش�ھرة بمبل�غ 
دیس�مبر  ۳۱ المنتھیة ف�يالسنة ملیون خالل  ٥٫۱قامت الشركة بدفع رسوم على الشھرة بمبلغ  ملیون ریـال سعودي. كما

ملی�ون لایر  ٥.۱٦۸بذمم مدین�ة بمبل�غ اعترفت الشركة  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  .۲۰۱۲
خ�الل ع��ام البح��رین والت�ي ت�م دفعھ��ا س�عودي كونھ�ا مرتجع��ة ع�ن رس�وم الش��ھرة م�ن الش�ركة المتح��دة للت�أمین التع�اوني 

 .تم قید المبلغ في حساب اإلیرادات األخرى في قائمة عملیات المساھمین األولیة ,. وبناء على ذلك۲۰۱۲
 

 أسس اإلعداد     - ۲
 

 بیان االلتزام
ات المحاس�بیة المتبع�ة ف�ي ). إن السیاس�۳٤الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( األولیةلقد تم إعداد القوائم المالیة 

الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة. یجب ان تقرأ ھ�ذه الق�وائم  األولیةإعداد ھذه القوائم المالیة 
 ع("الفترة") بالتزامن م� ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في  المنتھیةعشر شھراً  واإلثني أشھر لفترتي الثالثةالموجزة  األولیةالمالیة 
الم�وجزة  األولی�ةاالدارة أن الق�وائم المالی�ة  ض�اء مجل�سعأ عتق�دی .۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱لمالیة المدققة كم�ا بت�اریخ ا القوائم

 األولی�ةالض�روریة لع�رض نت�ائج العملی�ات بع�دل للفت�رة  ,بما في ذل�ك التع�دیالت العادی�ة المتك�ررة ,تعكس كل التعدیالت
 السنویة. لنتائجھاال تكون مؤشرا  للشركة قد األولیةالمعروضة. ان النتائج 

 
 دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة نظام سنة مالیة تنتھي في 

۱۰   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

   سس االعداد (تتمة)أ    – ۲
ال ـال الس�عودي لكون�ھ العمل�ة الوظیفی�ة للش�ركة وی�تم تقریبھ�ا ألق�رب أل�ف ری�ـالم�وجزة بالری� األولیةتظھر القوائم المالیة 

 ما لم یذكر خالف ذلك. ,سعودي
   

الموجزة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة اس�تخدام تق�دیرات وافتراض�ات ت�ؤثر ف�ي  األولیةإعداد القوائم المالیة  یتطلب
 ,إن وج�دت ,مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنھا ویتطلب أیضاً اإلفصاح ع�ن الموج�ودات والمطلوب�ات المحتمل�ة

الموجزة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المفصح عنھا خالل فترة القوائم المالی�ة  ةاألولیوذلك كما في تاریخ القوائم المالیة 
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

 الحالیة إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیرات.
 

والمع�دت وفق�ا  ,عداد القوائم المالیة الكاملةإلفصاحات المطلوبة إلعلى جمیع المعلومات وا األولیةالمالیة ال تشتمل القوائم 
 للمعاییر الدولیة العداد التقاریر.

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

ثن�ي إوذل�ك خ�الل  ,ات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عل�ى الت�واليستثمارالمالیة باستثناء اإل الموجودات والمطلوبات
   .األولیةعشر شھرا بعد تاریخ اعداد التقاریر 

 سس العرضأ
 

وفق�اً لمتطلب�ات نظ�ام ش�ركات تح�تفظ الش�ركة بس�جالت محاس�بیة منفص�لة لك�ل م�ن عملی�ات الت�أمین وعملی�ات المس�اھمین 
. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاص�ة بك�ل نش�اط لعاملة في المملكة العربیة السعودیةالتأمین ا

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

 عملیات التأمین حسب نص الالئحة التنفیذیة لشركات التأمین بین مساھمي الشركة كالتالي: ویتم توزیع فائض
   

 ٪۹۰  محول لعملیات المساھمین
 ٪۱۰  محول لحملة وثائق التأمین

  ۱۰۰٪  
 

التي تبنتھا المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة و
 الشركة

 
إن السیاسات المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالیة السابقة ولم ینتج عن 
تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المطبقة على الشركة اي تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة 

 الموجزة للشركة.
 

 المعاییر القائمة المصدرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة: وتفسیرد اعتمدت الشركة التعدیالت التالیة وق
/ التفسیرالمعیار  الوصف  

   
 ۱الدولي رقم  ةمعیار المحاسب

 
) اإلفصاحات لبنود إیراد ۱التعدیالت لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

 الدخل الشامل
 منافع الموظفین ۱۹للمعیار المحاسبي رقم  مراجعة   ۱۹ولي رقم الد ةمعیار المحاسب
 القوائم المالیة المنفصلة   ۲۷الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
 االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة   ۲۸الدولي رقم  ةمعیار المحاسب

   ۳۲الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
مقاصة الموجودات  ) ۳۲( مرق معیار المحاسبة الدوليتعدیالت على 

 والمطلوبات المالیة

   ۳٦الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
االفصاحات عن  –) ۳٦على معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت 

 المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غیر المالیة
۱۱   

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

  (تتمة) اسس االعداد  – ۲
   

تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي تبنتھا المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة 
 (تتمة)  الشركة

   
/ التفسیرالمعیار  الوصف  

  ۳۹الدولي رقم  ةمعیار المحاسب
 

استبدال المشتقات  –) ۳۹على معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت 
 واستمرار في محاسبة التحوط

 ۱رقم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 

القروض  – ۱تعدیالت على المعیار الدولیة للتقاریر المالیة رقم 
 الحكومیة 

 ۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

االفصاحات  - ۷تعدیالت على المعیار الدولیة للتقاریر المالیة رقم 
 (مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة)

 القوائم المالیة الموحدة  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 ۱۲و  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار

  ۲۷ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
 ۱۲و  ۱۰تعدیالت على المعیارین الدولیین للتقاریر المالیة رقم 

 جھات إستثماریة ۲۷ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
  ): (إستثمارات في شركات زمیلة و مشاریعات المشتركةاالتفاقی  ۱۱الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 في منشآت أخرى الفوائداالفصاح عن   ۱۲الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار
 قیاس القیمة العادلة  ۱۳الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة للمعیار الدولي 
۲۱للتقاریر المالیة رقم   ض الضرائبفر  

 
أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة  لھان تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة ذات الصلة والتفسیرات المالئمة لیس 

  .للشركة االولیة الموجزة
  بعد تطبق معاییر صادرة ولم 

والتي تعتزم  ,یة للشركةالمصدرة والتي لم تفعل بعد حتى تاریخ اصدار القوائم المال والتفسیرات یلي المعاییر فیما
   الشركة اعتمادھا عند تفعیلھا وتتوقع تطبیقھا في تاریخ الحق.

/ التفسیرالمعیار  تاریخ التفعیل  الوصف  
 المعیار الدولي للتقاریر 

  ۹المالیة رقم   
 ۲۰۱۸ینایر  ۱  التصنیف والقیاس –االدوات المالیة  

 المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 والمعیار المحاسبي  ۱۰رقم   
 ۲۸الدولي رقم   

البیع أو المساھمة فیما یتعلق بالموجودات بین مستثمر  
تعدیالت في ( وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك

والمعیار  ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 )۲۸المحاسبي الدولي رقم 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

 المعایر الدولي للتقاریر 
 ۱۱مالیة رقم ال  

 – ۱۱تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 قید استحواذ الحصص في العملیات المشتركة

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

 المعیار الدولي للتقاریر 
 ۱٤المالیة رقم   

 ۲۰۱٦ینایر  ۱  الحسابات المؤجلة التنظیمیة 

 المعیار الدولي للتقاریر 
 ۱٥المالیة رقم   

 ۲۰۱۷ینایر  ۱  ات من العقود المبرمة مع العمالءاإلیراد 

  ینالمحاسبة الدولی يمعیار
 ۳۸و ۱٦رقم   

 ۳۸و  ۱٦تعدیالت على معیاري المحاسبة الدولیین رقم  
 توضیح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء -

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

طریقة  – ۲۷رقم  معیار المحاسبة الدوليتعدیالت على   ۲۷معیار المحاسبة الدولي رقم 
 حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

 معیاري المحاسبة الدولیین 
  ٤۱و  ۱٦رقم   

 ٤۱و  ۱٦معیاري المحاسبة الدولیین رقم تعدیالت على  
 الزراعة  –

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

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

۱۲   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 النقد وما فى حكمھ  - ۳

  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
  (غیر مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   التأمینعملیات   

 لدى البنوكفي الصندوق ونقد  ٦٦۰,۷۱ ٤٤۲,۱۷
 ودائع قصیرة االجل - ٥۷٦,٦۸
۸٦,۰۱۸ ۷۱,٦٦۰  

  المساھمینعملیات   
 نقد فى الصندوق ولدى البنوك ٥۸,۰٥٦ ۹٥٥

 ودائع قصیرة األجل - ٥۳۱,۹۱
۹۲,٤۸٥ ٦۸,۰٥٦  

 
 

یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنیف ائتم�اني جی�د. ان القیم�ة الدفتری�ة المفص�ح عنھ�ا تق�ارب 
 مة المركز المالي.القیمة العادلة بتاریخ قائ

 
 ات المتاحة للبیعستثماراإل  - ٤

  
 عملیات التأمین

(ت�داول) بینم�ا ی�تم  یة مدرج�ة ف�ي س�وق الم�الإس�تثمارات المتاحة للبیع بالبنوك المحلیة في وحدات صنادیق ستثمارتمثل اإل
 ملی�ون ۰.۱۲۱غی�ر المحقق�ة والبالغ�ة األرب�اح ات في البنوك االجنبیة ف�ي أس�واق الت�داول العالمی�ة. ت�م قی�د ستثمارادراج اإل

ف�ي دائنا لایر سعودي)  ملیون ۰.۲٤۱ غیر محققةخسائر  :۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ال سعودي كما في ـری
 ات متاحة للبیع.إستثماري إحتیاطقائمة فائض عملیات التأمین ك

 
 ات المتاحة للبیع تم تلخیصھا كما یلي:ستثمارالحركة في اإل

 
في نھایة الرصید 

 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 – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 

 سندات إستثمارات في  ۰۱٦,٤ - ۲٦٦  ۲۸۲,٤
 صكوكإستثمارات في  ٥۰,۸٤۲ (۹,۷٥۷) ۱۷  ٤۱,۱۰۲

 إستثمارات في اسھم حقوق ملكیة - ۸۱۲ ۸۰  ۸۹۲
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  - ۱۰,۰۰۰ -  ۱۰,۰۰۰
٥٦,۲۷٦  ۳٦۳ ۱,۰٥٤ ٥٥,۸٥۸  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 (تتمة) -اإلستثمارات المتاحة للبیع   - ٤
 

 عملیات التأمین
 

الرصید في نھایة 
 السنة

سعودى) (ألف لایر   

التغیر في القیمة  
 للسنةالعادلة 

 (ألف لایر سعودى)
 السنةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودى)
 السنةالرصید في بدایة 

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

   
 مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في 

  اسھم حقوق ملكیةإستثمارات في  ۸٤۳ (۸٥۰) ۷  -
 تسنداإستثمارات في  ٥۰۰ ۳,۷۷۰ (۲٥٤)  ۰۱٦,٤

 صكوكإستثمارات  ۱,۰۹٦ ٤۹,۷٥۷ (۱۱)  ٥۰,۸٤۲
٥٤,۸٥۸  (۲٥۸) ٥۲,٦۷۷ ۲,٤۳۹  

  
 عملیات المساھمین

۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  
 (غیر مدققة)

 

     (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 أوراق مالیة مدرجة في سوق مالیة ٥٦۰,٦۰ ٤٥,٥۷۸

 یة غیر مدرجة في سوق مالیةأوراق مال ٦٤٤,۱۲۱ ٤۳۹,۱۱۹
۱٦٥,۰۱۷ ۱۸۲,۲۰٤  

 
 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

  (ألف لایر سعودى)

    
غیر مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في   

 إستثمارات في اسھم حقوق ملكیة  - ۹۲۱,۱٥ (۱,۷٦۹) ۱٥۲,۱٤
 سندات إستثمارات في  ۲۱,۷۳۸ - ٥۷۱ ۲۲,۳۰۹
 صكوك إستثمارات في  ۲۳,۸٤۰ (۹,۷٦۷) ۲٤ ۰۹۷,۱٤
 صنادیق استثماریةإستثمارات في  - ۱۰,۰۰۰ ۲ ۱۰,۰۰۲
٦۰,٥٦۰ (۱,۱۷۲) ۱٦,۱٤٥,٥ ٥٤۷۸  

 
 

الرصید في نھایة 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 للسنةالعادلة 

 (ألف لایر سعودى)   
 السنةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودى)

الرصید في بدایة 
 السنة

  (ألف لایر سعودى)

    
مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في   

 إستثمارات في اسھم حقوق ملكیة  ۱,۹۹۱ (۲,۰۲۰) ۲۹ -
 سندات إستثمارات في  ۱۹٥,۱٤ ۸,۲۰٤ (٦٦۱) ۲۱,۷۳۸
 صكوك إستثمارات في  ۰۹۱,٤ ۱۹,۷٦٦ (۱۷) ۲۳,۸٤۰
٤٥,٥۷۸ (٦٤۹) ۲٥,۹٥۰ ۲۰,۲۷۷  

۱٤   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 (تتمة) - اإلستثمارات المتاحة للبیع  - ٤
 

 غیر مدرجة في سوق مالیة: -المتاحة للبیع  -ب 

الرصید في نھایة 
 الفترة 

 (ألف لایر سعودى)

القیمة   التغیر في
 العادلة للفترة

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

الرصید في بدایة 
 الفترة 

 (ألف لایر سعودى)

 

غیر مدققة – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في       
 إستثمار في شركة محلیة ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳

 صكوكإستثمار في  ٦۰,۰۰۰ - - ٦۰,۰۰۰
 إستثمار في ودائع مرابحة  ٥۱٦,٥۷ - ۲,۲۰٥ ٥۹,۷۲۱

۱۲۱,٦٤٤ ۲,۲۰٥ - ۱۱۹,٤۳۹  

 

  السنةالرصید في نھایة 
 (ألف لایر سعودى)

التغیر في القیمة  
 للسنةالعادلة 

 (ألف لایر سعودى)
  السنةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودى)
  السنةالرصید في بدایة 

 (ألف لایر سعودى)

 

مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في       
 إستثمار في شركة محلیة ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳

 صكوكإستثمار في  - ٦۰,۰۰۰ - ٦۰,۰۰۰
 إستثمار في ودائع مرابحة  - ۲٥۰,٥٦ ۱,۲٦٦ ٥۱٦,٥۷

۱۱۹,٤۳۹ ۱,۲٦٦ ۱۱٦,۲٥۰ ۱,۹۲۳  

 
: خسارة ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱.۰۳۳والبالغة  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الغیر محققة كما في األرباح تم قید 

 ۳۱ف�ي كم�ا ملیون لایر سعودي) ضمن قائمة التغیرات في حقوق المساھمین كإحتیاطي إستثمارات متاحة للبی�ع.  ۰.۲۹٥
ملی�ون  ۰.۸٤٦: ۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱ملی�ون لایر س�عودي ( ۱.۸۷۹یبلغ إحتیاطي إستثمارات متاح�ة للبی�ع  ۲۰۱٤دیسمبر 

 لایر سعودي).
 

 .ھني وفقا للتعلیمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةتدار ھذه االستثمارات من قبل مدیر صندوق م
 

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

 (غیر مدققة) ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 
   

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         ت المتاحة للبیعاالستثمارا
         أوراق حقوق الملكیة:

 ۱۰,۸۹٥  -  -  ۱۰,۸۹٥  التأمینعملیات 
 ۲٦,۰۷۷  ۱,۹۲۳  ۱۰,۰۰۲  ۱٤,۱٥۲  عملیات المساھمین

         أوراق ائتمانیة:
 ٤٥,۳۸۱  -  ٤۰,۰۰۰  ٥,۳۸۱  عملیات التأمین

 ۹٦,٤۰٦  -  ۷۰,۰۰۰  ۲٦,٤۰٦  عملیات المساھمین
         دات إیداع:شھا

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

۱٥   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 (تتمة) - اإلستثمارات المتاحة للبیع  - ٤
 

 (مدققة) ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في 
   

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         عاالستثمارات المتاحة للبی
         أوراق حقوق الملكیة:

 ۱,۹۲۳  ۱,۹۲۳  -  -  عملیات المساھمین
         أوراق ائتمانیة:
 ٥٤٫۸٥۸  -  ٤۰,۰۰۰  ۱٤٫۸٥۸  عملیات التأمین

 ۱۰٥,٥۷۸  -  ۷۰,۰۰۰  ۳٥,٥۷۸  عملیات المساھمین
         شھادات إیداع:

 ٥۷,٥۱٦  -  ٥۷,٥۱٦  -  عملیات المساھمین
  ٥۰,٤۳٦  ۱٦۷,٥۱٦  ۱,۹۲۳  ۲۱۹,۸۷٥ 
         
 

حی�ث س�تنعكس التغی�رات ف�ي س�عر  ,لدى الشركة أدوات حقوق ملكیة غیر مسجلة بالتكلفة أو بسعر البی�ع االرش�اديیوجد 
دخل حقوق الملكیة فقط عندما یتم بیع األدوات أو یتم اعتبارھا منخفضة القیمة ومن ثم سیتم إدخال ذل�ك األث�ر ف�ي قائم�ة ال�

 الشامل األولیة للمساھمین.
 

 صافي ,تامین مدینة أقساط - ٥
۲۰۱۳دیسمبر ۳۱  

 (مدققة)
۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  

 (غیر مدققة)
 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 التأمین وثائقالمطلوب من حملة  ٦۷۹,۲۰۳ ۱۸٥,٥۹۹
 ذات عالقةجھات  –حملة الوثائق  المطلوب من ۱۷۳,۱۹۲ ۲۰۳,۲٤٥
 مشكوك في تحصیلھاال اقساط التأمینمخصص  (۲۲,۰۹٤) (۱۹,۷۷۸)
٤۱۱,۰۲٤ ۳٥٤,۷۷۷  

 
 المشكوك في تحصیلھا كما یلي: اقساط التأمینان حركة مخصص 

۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  
 (غیر مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 السنة / رةالرصید في بدایة الفت ۱۹,۷۷۸ ۲٥,٥۳٥
 المخصص خالل الفترة/ السنة ۲,۳۲۳ -

 السنة / الفترةاستبعاد المخصص خالل  - (۷٥۳,٥)
 السنة / المخصص خالل الفترةاستخدام  (۷) (٤)

 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۲۲,۰۹٤ ۱۹,۷۷۸
 

۱٦   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 مؤسسة مالیةالى مستحق  - ٦
 

 ,دوالر أمریكي من بنك بي إس أي ٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبلغ المكشوف  تسھیل سحب علىحصلت الشركة على  ,۲۰۱۳سنة خالل 
) أشھر ویحمل معدل ۳ھي ثالثة (ھذا التسھیل كشھادات مرابحة. إن مدة  ,لغرض شراء استثمارات إضافیة في بنك بي إس أي

 ٪ سنویاً على أساس متحرك. ۲٫۳٥عمولة 
 
 الزكاة وضریبة الدخل – ۷

 
 بة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربیة السعودیة.تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضری

 
 :ھي كالتالي المستحقة إن حركة الزكاة وضریبة الدخل

۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱     
  (غیر مدققة)  (مدققة)

  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)
  السنة / الرصید في أول الفترة ۲۱,۹۲۹  ۲۱,۸۱۹

 السنة / المحمل خالل الفترة ٤,٥۰۰  ۸۸۲,٥
 السنة / المدفوع خالل الفترة (۲۸۸,۱٤)  (۷۷۲,٥)
 السنة / الرصید في نھایة الفترة ۱۲,۱٤۱    ۲۱,۹۲۹

 

ل�ى ادخ�ال بع�ض التع�دیالت وفق�ا لالنظم�ة المالی�ة إ اً ساس�أكاة ترجع ئج الخاضعة للزالفروقات بین النتائج المالیة والنتاان 
 ذات الصلة.

 
 ربوطاتوضع ال

ت عل�ى ش�ھادات وحص�ل ۲۰۱۳ ال�ى ۲۰۰۹دیس�مبر  ۳۱  م�ن للس�نوات المنتھی�ةقامت الشركة بتقدیم اقراراتھ�ا الزكوی�ة 
 مقیدة. زكاة

 
ض�ریبة م�ن مص�لحة الزك�اة و ۲۰۱۱إل�ى  ۲۰۰۹الربوط الزكویة لألع�وام م�ن  على حصلت الشركة ,۲۰۱۳خالل عام 

 ,المخصص الح�الي للزك�اة ك�افي. تعتقد اإلدارة أن سعودي لایرملیون  ۱۷.٦۹مطالبة بموجبھا بالتزام زكاة بمبلغ الدخل 
 ,. ومع ذل�كالربوطات المذكورة أعاله وھي على ثقة من حصولھا على حكم لصالحھاعلى اإلدارة اعتراضھا قدمت وقد 

س�عودي فیم�ا ملی�ون لایر  ۱٤.۲۸۸دفع�ت الش�ركة مبل�غ  ,۲۰۱٤م�ارس ع�ام  ۳۱وخالل فترة الثالثة أشھر المنتھی�ة ف�ي 
  .یتعلق بھذه الربوط

 رأس المال   - ۸
 

 ۲۸ملیون لایر سعودي كم�ا ف�ي نھای�ة الفت�رة وھ�و مقس�م ال�ى  ۲۸۰إن رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع یبلغ 
 لایر سعودي.  ۱۰ملیون سھم قیمة السھم الواحد 

 
إلدارة بزیادة رأس مال الش�ركة م�ن خ�الل ط�رح أوصى مجلس ا ,۲۰۱٤یونیو  ۳۰خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مؤسس�ة النق�د م�ن . وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئیة سعودي ملیون لایر ۱٤۰بقیمة إجمالیة اسھم حقوق أولویة 
أوص�ى  ,۲۰۱٤یولی�و  ۲۱أیض�اً بت�اریخ . ۲۰۱٤أبری�ل  ۲۳المواف�ق  ھـ۱٤۳٥ثاني الجماد  ۲۳بتاریخ العربي السعودي 

ملیون لایر س�عودي  ۲۱۰معدلة قدرھا بقیمة  أولویة حقوقأسھم ارة بزیادة رأس مال الشركة من خالل طرح مجلس اإلد
المعدل�ة ف�ي رأس الم�ال والبالغ�ة الزی�ادة عل�ى وافقت مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عودي  ملیون لایر سعودي. ۱٤۰بدال من 

حص��لت  ,۲۰۱٤دیس�مبر  ۲٤وبت��اریخ . ۲۰۱٤أغس�طس  ٥المواف��ق  ۱٤۳٥ش�وال  ۹س�عودي بت��اریخ ملی�ون لایر  ۲۱۰
ع�ن طری�ق إص�دار ملیون لایر سعودي  ۲۱۰بمبلغ لزیادة رأس مال الشركة  یةسوق المالالالشركة على موافقة من ھیئة 

ملی�ون لایر س�عودي  ٤۹۰ف�إن رأس م�ال الش�ركة س�یرتفع إل�ى  ,أسھم حقوق أولویةالصدار . ونتیجة أولویة حقوقاسھم 
  .على شكل أسھم مصدرة مدفوعة بالكامللایر سعودي  ۱۰قیمة السھم الواحد لیون سھم م ٤۹یتألف من بحیث 

 

۱۷   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 ي نظاميإحتیاط  -۹
 

م�ن  ٪۲۰ي نظ�امي بتحوی�ـل إحتی�اطتقوم الش�ركة بتك�وین  ,تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة
ي غی�ر قاب�ل حتی�اط. إن ھ�ذا اإل الم�دفوع من رأس المال ٪۱۰۰ي حتیاطصافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإل

 للتوزیع.
 

 ودیعة نظامیة  -۱۰
 

۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱     
  (غیر مدققة)  (مدققة)

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

۰۰۰‚۲۸   ۰۰۰‚۲۸  ودیعة نظامیة 
 

 

م�ن  ٪۱۰ قام�ت الش�ركة بإی�داع الودیع�ة النظامی�ة بنس�بة ,ین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیةتمشیاً مع متطلبات نظام الت�أم
ملیون لایر سعودي في بن�ك ت�م إختی�اره م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. الیمك�ن  ۲۸بمبلغ رأس المال المدفوع 

 سحب ھذه الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 

 السھم األساسي والمخفض خسارة  -۱۱
 

للفت�رة عل�ى المتوس�ط الم�رجح لع�دد األس�ھم المص�درة والقائم�ة الخس�ارة الس�ھم للفت�رة بتقس�یم ص�افي  خس�ارةتم احتساب 
 .للفترة

 

۱۸   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 المعلومات القطاعیة – ۱۲
نش���اطات الش���ركة اعتم���دت اإلدارة قطاع���ات األعم���ال بالنس���بة ل ,تمش���یاً م���ع طریق���ة إع���داد التق���اریر الداخلی���ة بالش���ركة

 وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبین أدناه.
 .وایرادات االستثمارال تتضمن نتائج القطاعات المصاریف العمومیة واإلداریة 

ذمم ال�� ,الت��أمین المدین��ة أقس��اط ,اتس��تثماراإل ,حكم��ھ يالنق��د وم��ا ف�� عل��ى عملی��ات الت��أمین ال تتض��من موج��ودات قطاع��ات
ً ا ,معیدي التأمینل مدینةال  .اثاث، تجھیزات ومعدات مكتبیةووذمم مدینة أخرى  لمصاریف المدفوعة مقدما

المص�اریف المس�تحقة  ,وذم�م دائن�ة لحمل�ة وث�ائق الت�أمین لمعی�دي الت�أمین عل�ى ذم�م دائن�ةال تتضمن مطلوبات القطاعات 
 إلى عملیات المساھمین ومخصص نھایة الخدمة للموظفین. مستحق ,والمطلوبات األخرى

 

       
 – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 غیر مدققة
  طبي  مركبات  أخرى  المجموع

  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)
 عملیات التأمین       

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۲۷,۳٤۱  ۰۷۳,۱۷٤  ۱۳۷,۲۰۹  ٦۲۳,۳۳۸
 الصادرةأقساط التأمین  (٤)  (۲,۰۹٥)  (۱۲۷,۰۱۳)  (۱۲۹,۱۱۲)

 فائض خسارة أقساط تأمین  -  (٥۳٦,۱)  (۲,۲۸۲)  (۳,۸۱۸)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۲۷,۳۳۷  ٤٤۲,۱۷۰  ۷,۹۱٤  ۲۰٥,٦۹۳

 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة  ۲۰,۲۳۰  (۱۹,۷۲٤)  ۸۰۰,٥  ۳۰٦,٦
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ٥٦۷,٤۷  ۱٥۰,۷۱۸  ۱۳,۷۱٤  ۲۱۱,۹۹۹

 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  -  ۲۷٦  ۱۱,۲۷٥  ٥٥۱,۱۱
 صافي االیرادات ٥٦۷,٤۷  ۱٥۰,۹۹٤  ۹۸۹,۲٤  ٥٥۰,۲۲۳

        
 التكالیف والمصاریف:       

 إجمالي المطالبات المدفوعة ۱۹,۷۱۷  ۱۰۳,۱٤٥  ٤,٦٤٤  ٤٦٤,۱٦۹
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (٥۹٦)  (٤۸)  (۲,۸٤۲)  (٤۸٦,۳)

 صافي المطالبات المدفوعة ۱۹,۱۲۱  ۰٥٥,۱٤٥  ۱,۸۰۲  ۹۷۸,۱٦٥
 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة ۸۰۹,۲٤  ۳۷۰,٦٥  ۳,۸٤۳  ۰۲۲,۹٤

 صافي المطالبات المتكبدة ٤۳,۹۳۰  ٤۲٥,۲۱۰  ٥,٦٤٥  ۲٦۰,۰۰۰
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۱,۰۱۷  ۳,۹٤۲  ۲,۷٦۱  ۷,۷۲۰

 احتیاطي عجز أقساط التأمین (۷۲٦,٥)  (٥,٦۰۲)  -  (۱۱,۳۲۸)
 احتیاطي أخطار قائمة -  -  ۳,۲۸۲  ۳,۲۸۲
 مخصص معالجة المطالبات -  ٥۰۰,۳  -  ٥۰۰,۳

 صافي التكالیف والمصاریف ۳۹,۲۲۱  ۲۱۲,۲٦٥  ٦۸۸,۱۱  ۲٦۳,۱۷٤
        

 صافي نتائج عملیات التأمین ۸,۳٤٦  (٦۱,۲۷۱)  ۱۳,۳۰۱  (٦۲٤,۳۹)
 إشراف وتفتیش أتعاب (۱۳۳)  (٦٥۹)  (۸۷۷)  (٦٦۹,۱)        

 التعاوني مجلس الضمان الصحي أتعاب (۲۱۷)  -  -  (۲۱۷)
 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة        (٦۱۲,۲۷)

 ھا مخصص الدیون المشكوك في تحصیل إستبعاد       ۹۱٦
 إیرادات استثمارات       ٤۲۳

 ةغیر موزع ایرادات أخرى       ٦٦۱,۱
 من عملیات التأمین العجز       (۱۲۲,٦٦)

  
۱۹   

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

 طبي   مركبات   أخرى  المجموع
دیسمبر  ۳۱المنتھیة في عشر شھراً  اإلثنيلفترة 

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

 عملیات التأمین       
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۱٦٦,٤۱٦  ۷٥۰,٥۸٦  ٦۰٥,٤۱۳  ۷۷۱,۱,۱٦٦
 الصادرةأقساط التأمین  (۲۲)  (۲,۷٥۷)  (٤٥۷,۳٦۰)  (۳٦۳,۲۳٦)

 مین فائض خسارة أقساط تأ (٥۳٤)  (۲,۲۸٦)  (٤,٦۰٥)  (٤۲٥,۷)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۸٦۰,۱٦٥  ٥۸۱,۷۰۷  ٥٤۳,٤۸  ۱۱۰,۷۹٦
 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة  ۲٤۹  (۹۹۳,۱٦)  ۳,۰٤۱  (۱۳,۷۰۳)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۱۰۹,۱٦٦  ۷۱٤,٥٦٤  ٥۸٤,٥۱  ٤۰۷,۷۸۲

 التأمین  العموالت المستلمة من إعادة ۱  ۹۳۲  ٤۰,۳۱٦  ٤۱,۲٤۹
 صافي االیرادات ۱۱۰,۱٦٦  ٥٦٥,٦٤٦  ۹۱,۹۰۰  ٦٥٦,۸۲۳

 التكالیف والمصاریف:       
 إجمالي المطالبات المدفوعة ۱٥٦,٦٦۸  ٥٥۳,۲٥٤  ٤۸٤,۱۰۲  ٤۰٦,۸۱۲
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (۳,۲۳٥)  (٥۹۱)  (٦۸۲,۹۲)  (۹٦,٥۰۸)
 لبات المدفوعةصافي المطا ٤۳۳,۱٥۳  ٦٦۳,٥٥۲  ۹,۸۰۲  ۸۹۸,۷۱٥

 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة (۲,۲٥۱)  ٤۷,۷٥٤  ۹٥۹,٤  ٤٦۲,٥۰
 صافي المطالبات المتكبدة ۱٥۱,۱۸۲  ٤۱۷,٦۰۰  ۷٦۱,۱٤  ۳٦۰,۷٦٦

 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۳۲٦,٤  ۸,۷۷٥  ۸,۱۹۸  ۲۱,۲۹۹
 احتیاطي عجز أقساط التأمین (۷۲٦,٥)  (٥,٦۰۲)  -  (۱۱,۳۲۸)

 احتیاطي أخطار قائمة -  -  ۳,۲۸۲  ۳,۲۸۲
 مخصص معالجة المطالبات -  ٥۰۰,۳  -  ٥۰۰,۳

 صافي التكالیف والمصاریف ۱٤۹,۷۸۲  ٦۰۷,۰۹۰  ۲٤۱,۲٦  ۷۸۳,۱۱۳
        

 صافي نتائج عملیات التأمین ۳۲۸,۱٦  (٤٤٤,٤۱)  ٦٥,٦٥۹  ٥٤۳,٤۰
 إشراف وتفتیش عابأت (۸۲۸)  (۲,۷۲۰)  (۲,۱٦۹)  (۷۱۷,٥)        

 ي التعاونيمجلس الضمان الصح أتعاب (۱,۷٥۸)  -  -  (۱,۷٥۸)
 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة        (۱۰۲,۰۲۰)

 ایرادات اخرى غیر موزعة       ٦٦۱,۱
 إیرادات استثمارات       ۳,۱۰٦

 من عملیات التأمینالعجز        (٦٤٬۱۸٥)
 

 ةغیر مدقق – ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في     
 غیر المكتسبة ألقساطفي احصة إعادة التأمین  - ٦٦٤ ۲۷۲,۱٦٥ ۹۳٦,۱٦٥
 لمطالبات تحت التسویةفي احصة إعادة التأمین  ۱ ۳۳۷,٥ ۱۲۸,۰٤۰ ۱۳۳,۳۷۸
 مؤجلة استحواذتكالیف  ۱,۱٦۱ ٦,٤۹٥ ۳۲۹,٦ ۱۳,۹۸٥
 غیر موزعةموجودات     ۱٦٤,۷۲٤

۱,۰۳۷,٤٦۳     
     

 أرباح عموالت غیر مكتسبة - ۱٦۰ ۲۹,۲۸۳ ٤٤۳,۲۹
 أقساط غیر مكتسبة ۳۱٦,٥٤ ۱۹۳,۱۳۹ ۱۸۳,۷۳۳ ٤۳۱,۱۸۸

 احتیاطي عجز أقساط التأمین - ۲,۳۹۹ - ۲,۳۹۹
 قائمة أخطاراحتیاطي  - - ۳,۲۸۲ ۳,۲۸۲
 مخصص معالجة المطالبات - ٥۰۰,۳ - ٥۰۰,۳

 احتیاطي كوارث - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة  ٤۳۱,٥۰ ۱٦۸,۰۱۰ ۱٤۷,۳٤٥ ۷۸٦,۳٦٥
 مطلوبات غیر موزعة    ۲۰۱,۳٦٥

۱,۰۳۷,٤٦۳     

۲۰   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

       
غیر  – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 مدققة
  طبي  مركبات  أخرى  المجموع

  لف لایر سعودى)(أ  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)
 عملیات التأمین       

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٤۹۰,۳۱  ۱۰۳,۹۹۸  ۳۰۸,۱۹٦  ۳۳۱,۷۹٦
 الصادرةأقساط التأمین  -  (۲۲۳)  (٥۱۸,۱۸۲)  (۱۸۲,۷٤۱)

 فائض خسارة أقساط تأمین  (۷۸۲)  (٦۷٤)  (۱,۰٦۳)  (٥۱۹,۲)
 اط التأمین المكتتبةصافي أقس ۳۰,۷۰۸  ۱۰۳,۱۰۱  ۱۲,۷۲۷  ۱٤٦,٥۳٦
 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة  ۱۳,۳۲٦  ۷۹,۲٥٤  (۲۹۸,٦)  ۲۸۲,۸٦

 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۰۳٤,٤٤  ۱۸۲,۳٥٥  ٦,٤۲۹  ۲۳۲,۸۱۸
 العموالت المستلمة من إعادة التأمین  ۱  ۲٥٥  ۱۳,۳۳۰  ٥۸٦,۱۳

 االیراداتصافي  ۰۳٥,٤٤  ٦۱۰,۱۸۲  ۱۹,۷٥۹  ۲٤٦,٤۰٤
 التكالیف والمصاریف:       

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٦۱,۰۳۹  ۱۸۳,۸۸۸  ۲۱,۷٤۷  ۲٦٦,٦۷٤
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (۸۷۰)  (۲۳۰)  (۱۷,۷٦۱)  (۱۸,۸٦۱)
 صافي المطالبات المدفوعة ٦۰,۱٦۹  ٦٥۸,۱۸۳  ۳,۹۸٦  ۲٤۷,۸۱۳
 صافي المطالبات تحت التسویةالتغیر في  ۲٦,٤۲٥  ٤۳٥,٤۰  ۱,۸٦۱  ٦۸,۷۲۱

 صافي المطالبات المتكبدة ۸٦,٥۹٤  ۰۹۳,۲۲٤  ۸٤۷,٥  ۳۱٦,٥۳٤
 احتیاطي أخطار قائمة ۷۲٦,٥  ۸,۰۰۱  (٤۲۱,۱)  ۱۲,۳۰٦

 احتیاطي كوارث -  -  ٥۰۰  ٥۰۰
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۷۱۳  ۳,۲۱٥  ۱,۱۲۱  ۰٤۹,٥

 ي التكالیف والمصاریفصاف ۹۳,۰۳۳  ۳۰۹,۲۳٥  ۰٤۷,٦  ۳۸۹,۳۳٤
        

 صافي نتائج عملیات التأمین (٤۸,۹۹۸)  (٦۹۹,٥۲)  ۱۳,۷۱۲  (۸۷,۹۸٥)
        

 إشراف وتفتیش أتعاب ۱۱۷  ۳٥٦  (۲٤۱)  ۲۳۲
 التعاوني مجلس الضمان الصحي أتعاب ۲۳٦  -  -  ۲۳٦

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  إستبعاد       ۳٬٤۹۰
 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة        (٥۲٥,۲۳)

 إستثمار غیر موزع ایراد       ۱٬۱٤۱
 من عملیات التأمین العجز       (۱۰٦٬٤۱۱)

  
   

۲۱   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 المعلومات القطاعیة (تتمة) – ۱۲
 

 طبي   مركبات   أخرى  المجموع
دیسمبر  ۳۱المنتھیة في اإلثني عشر شھراً لفترة 

 مدققة – ۲۰۱۳
  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)  ى)(ألف لایر سعود

 عملیات التأمین       
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۱٥۳,۰۸۰  ٦۷۳,۱۷۱  ۷۲٤,٤٦٦  ۱,۲۹۲,۹۷٥
 الصادرةأقساط التأمین  (۸)  (٤,٤۹۸)  (٤۰۹,۲٤۳)  (٤۱۳,۷٤۹)

 ساط تأمین فائض خسارة أق (۲,۰٤۸)  (۱,۱٦۲)  (۲,۷٤۹)  (۹٥۹,٥)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۱٥۱,۰۲٤  ٥۱۱,٦٦۷  ۷۳۲,٥٤  ۸۷۳,۲٦۷
 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة  ۱۰,۰٦٥  (۸,۲٦۰)  (۸,۳٤۹)  (٦,٥٤٤)

 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۱٦۱,۰۸۹  ٦٥۹,۲٥۱  ۳۸۳,٤٦  ۷۲۳,۸٦٦
 مة من إعادة التأمین العموالت المستل ۳  ۱,۰۲۲  ۳۳٦,٤٦  ٤۷,۳٦۱

 صافي االیرادات ۱٦۱,۰۹۲  ٦٦۰,۲۷۳  ۹۲,۷۱۹  ۰۸٤,۹۱٤
 التكالیف والمصاریف:       

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٥۰۷,۱٦۸  ٦۲۰,۳٥٥  ۷٦,٦۱۰  ۸٦٥,٤۷۲
 ناقصا : حصة معیدي التأمین (۱,۸۹۱)  (٥۲۲)  (٦۲,۲۹۷)  (۷۱۰,٦٤)
 صافي المطالبات المدفوعة ۱٦٦,٦۱٦  ٦۱۹,۸۳۳  ۳۱۳,۱٤  ۸۰۰,۷٦۲
 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة ۰۰۷,۲٤  ٤۰,۳۰٥  ۱۳٤,٤  ٤٤٦,٦۸

 صافي المطالبات المتكبدة ٦۲۳,۱۹۰  ٦٦۰,۱۳۸  ٤٤۷,۱۸  ۸٦۹,۲۰۸
 التأمین عجز أقساطاحتیاطي  ۷۲٦,٥  ۸,۰۰۱  (٤۲۱,۱)  ۱۲,۳۰٦

 احتیاطي كوارث -  -  ٥۰۰  ٥۰۰
 تكالیف استحواذ وثائق التأمین ۱۸٤,٤  ۱۲,۸۲۲  ۹٤٥,٦  ۲۳,۹٥۱

 صافي التكالیف والمصاریف ٥۳۳,۲۰۰  ٦۸۰,۹٦۱  ۲٤,٤۷۱  ۹٦٥,۹۰٥
        

 صافي نتائج عملیات التأمین (٤٤۱,۳۹)  (٦۸۸,۲۰)  ٦۸,۲٤۸  ۸,۱۱۹
 إشراف وتفتیش أتعاب (٤۹۰)  (٤۷۹,۲)  (٤٥٤,۱)  (٤,٤۲۳)        

 ي التعاونيمجلس الضمان الصح ابأتع (۹۸۳)  -  -  (۹۸۳)
 مصاریف عمومیة و إداریة غیر موزعة        (٦۱۳,۹۹)

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  إستبعاد       ٥,٤٥۰
  اتإستثمار اتایراد       ۷۱۸,٤

 من عملیات التأمینالعجز        (۷۳۲,۸٦)
 

 مدققة – ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في     
 غیر المكتسبة في االقساطحصة إعادة التأمین  - ٤۷٦,۱ ٤۲٥,۱۲۲ ۱۲۳,۹۰۱
 لمطالبات تحت التسویةفي احصة إعادة التأمین  - ۲۰٤ ۱۱٤,٥۱۲ ۷۱٦,۱۱٤

 مؤجلة استحواذتكالیف  ۸۷۸ ۳,۰۲٦ ۳,۲۱۳ ۷,۱۱۷
 غیر موزعةموجودات     ۷۳۹,۰۰۰
۹۸٤,۷۳٤     

     
 أرباح عموالت غیر مكتسبة ۱ ۱۲۱ ۳۱٥,۲٥ ۲٥,٤۳۷

 أقساط غیر مكتسبة ٥٤,٥٦٥ ۹٥۸,۱۷٦ ۱٤۳,۹۲۷ ۳۷٥,٤٥۰
 عجز أقساط التأمیناحتیاطي  ۷۲٦,٥ ۸,۰۰۱ - ۱۳,۷۲۷

 احتیاطي كوارث - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسویة  ٦۸۱,٥۲ ۱۲۳,۱۱٥ ۱۲۸,۸٥۸ ۲۹٦,٦٦۲
 مطلوبات غیر موزعة    ۲۷۲,۹٥۸
۹۸٤,۷۳٤     

۲۲   
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 تتمة -إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة 
  (غیر المدققة) ٢٠١٤د�سمبر  ٣١في  لمنتهیتینلفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهرًا ا

 ذات العالقة الجھاتالمعامالت مع  - ۱۳
 

 ذات العالقة واألرصدة الناجمة عنھا: الجھاتمع التي تمت خالل الفترة ھم المعامالت أفیما یلي 
 

 

  الرصید كما في
 عشر شھراً  اإلثنيمبلغ التعامل لفترة 

 الطرف ذو العالقة طبیعة  المعاملة المنتھیة في 
 

۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱    

(مدققة)     عملیات التأمین  (غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) 
 المساھمون:  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

مجموعة بن الدن   أقساط تأمین ۳٤۱,۲۲٤ ۳۸۷,۳۷٥    
  مطالبات ودفعات (۳۰۱,۰٦٦) (۳۰۹,۲۱٤) ۱٥۸,۳۰۰ ۰۲٥,۲۳٥

      
 مجموعة راشد الراشد           أقساط تأمین ٤۱۸,۳۰ ۳۹۱,۳٦  

  مطالبات ودفعات (۰۸۸,۲٥) (۳۷,۷۲۷) ۸۹۲,۱٤ ٥٦۲,۹
      
 اعضاء مجلس االدارة:      
 خدمات المطالبات واالخطار (كارز)  رسوم تعامل مع مطالبات (٤,٦٤۳) (۷,۱۳٥)  

  دفعات مسددة ۰۷۹,٥ ۷,۷٦۲ (۳۹٤) (۸۳۰)
      
 خدمات المطالبات واالخطار (كارز)  أقساط تأمین ٦۲۱ ٦۹٤  

  مطالبات ودفعات (۱,۰۰۹) (۱٥۱) ۱٥۷ ٥٤٥
      
حسان محاسني  المحاميمكتب  أقساط تأمین ۳۷۲ ۳۲۳    

  مطالبات ودفعات (۳۷۱) (۳۱۸) ۷۲ ۷۱
      

ت ومصاریف ذات صلةآمكاف ٤,٦۷۹ ۳۰۸,٤ - -  كبار التنفیذین  
      

 عملیات المساھمین     
شركة نجم لخدمات التأمین   دفعات مستلمة - ٥۰۰ (۲۷۰) (۲۷۰)  

- ٥,۱٦۸ - (٥,۱٦۸) 
رسوم  –إیرادات أخرى 

البحرین -للتأمین  شركة یو سي ایھ الشھرة  

- (٤۰) ۱,۰۱٦ ۱,۱٦۹ 
أعضاء مجلس  آتمكاف

أعضاء مجلس اإلدارة     اإلدارة  

 
  اعتماد القوائم المالیة – ۱٤

 
الموافق  ھـ۱٤۳٦الثاني  ربیع ۲۷تاریخ ب الشركة دارةإمجلس قبل الموجزة من  األولیةتمت الموافقة على القوائم المالیة 

 .۲۰۱٥ینایر  ۱۸

 

۲۳   
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