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 (شركة مساهمة سعودية)
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 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ( شركة مساهمة سعودية )

 الموجزة وتقرير الفحصولية األالقوائم المالية 
 ۲۰۱٤مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 صفحة جدول المحتويات

 ۱ الحسابات المستقلين مراجعي فحصتقرير 

 ۳ - ۲ وليةاألائمة المركز المالي ق

 ٤ وليةاألقائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم 

 ٥ وليةاألقائمة عمليات المساهمين 

 ٦ وليةاألللمساهمين الشاملة  الدخلقائمة 

 ۷ وليةاألقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 ۸ وليةاألقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 ۹ وليةاأللمساهمين ا لعمليات قائمة التدفقات النقدية

 ۲۲ - ۱۰ الموجزة وليةاألإيضاحات حول القوائم المالية 
 
 
 
 
 





















 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱۰ 
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -۱
 

 ٦إن الش��ركة المتح��دة للت��أمين التع��اوني ("الش��ركة") ه��ي ش��ـركة مس��اهمة س��عودية ، س��جلت ف��ي السج��ـل التج��اري بت��اريخ 
ف�ي مرك�ز  . إن المرك�ز الرئيس�ي للش�ركة يق�ع٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥تح�ت رق�م  ۲۰۰۸يوني�و  ٦هـ الموافق ۱٤۲۹جمادى الثاني 
 المملكة العربية السعودية. ۲۱٤۲۲جدة  ٥۰۱۹ق األول والرابع) شارع الروضة ، حي الخالدية ص . ب ــالمخمل (الطاب

 

ة به�ا ف�ي المملك�ة العربي�ة يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلق�
، إس��تلمت الش��ركة الت��رخيص م��ن مؤسس��ة النق��د العرب��ي ۲۰۰۸م��ايو  ٥ه��ـ المواف��ق ۱٤۲۹ربي��ع الث��اني  ۲۹الس��عودية. ف��ي 

 .۲۰۰۹يناير  ۱السعودي لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة اعمالها في 
 

البحرين بي اس سي ("البائع") التي بموجبه�ا قام�ت باالس�تحواذ عل�ى  –شركة يو سي أيه للتأمين برمت الشركة اتفاقية مع أ
ملي�ون ري�ـال  ۷۸٫٤۰بمبلغ شهرة مبلغ  ۲۰۰۸ديسمبر  ۳۱عمليات تأمين البائعين في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 

ات ومطلوبات التامين ذات الص�لة وبمبل�غ مع�ادل ل�ـ سعودي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجود
 مليون لایر سعودي). ٦٥٦٫۹٥(
 

مليون ريـال سعودي ، حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،  ۷۸٫٤۰اضافة الى ما تقدم ، فإن الشهرة بمبلغ 
مؤسس��ة النق��د العرب��ي ي��ة. طبق��ا لتعليم��ات ومطلوب��ات مماثل��ة (مس��تحقة للب��ائع) ق��د ت��م تس��جيلها ب��اثر رجع��ي ف��ي الق��وائم المال

ودفع دفع�ات دوري�ة حت�ى نهاي�ة  ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱% من سعر المحفظة) بتاريخ ٥۰وجب دفع االقساط األولية ( السعودي
% من الف�ائض المت�اح للتوزي�ع ، وذل�ك بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة مؤسس�ة ٥۰، واستنادا لذلك فإن الدفع لن يتجاوز ۲۰۱٥

، حص�لت الش�ركة عل�ى موافق�ة مؤسس�ة النق�د ۲۰۱۱الس�عودي قب�ل اج�راء اي دف�ع م�ن ه�ذا القبي�ل. خ�الل س�نة النقد العربي 
 ۲٥‚۱۲بمبل�غ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹لدفع ش�هرة لع�امي   ۲۰۱۱يوليو  ۱۹الموافق ه ۱٤۳۲شعبان  ۱۸العربي السعودي بتاريخ 

ل��ذلك، قام��ت الش��ركة بتخف��يض مطلوباته��ا  ري��ـال س��عودي عل��ى الت��والي وتبع��املي��ون  ۲۸‚۳۲مبل��غ  ري��ـال س��عودي وملي��ون 
بت�اريخ  مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عوديريـال سعودي. حصلت الشركة على موافقة مليون  ٥۳‚٤٤بخصوص الشهرة بمبلغ 

مليون ريـال سعودي.  ۲٤٫۹٦۲والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبلغ  ۲۰۱۲ابريل  ۲الموافق ه ۱٤۳۳جمادى االول  ۱۰
مليون ريـال س�عودي. كم�ا  ۲٤٫۹٦۲ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسوية مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلغ وبناءاً على 

 .۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مليون خالل السنة المنتهية في  ٥٫۱قامت الشركة بدفع رسوم على الشهرة بمبلغ 
 

 أسس اإلعداد  -۲
۳-  

 بيان االلتزام
). إن السياس�ات المحاس�بية المتبع�ة ف�ي ۳٤وفق�اً لمعي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م (لقد تم إعداد الق�وائم المالي�ة األولي�ة الم�وجزة 

إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع تل�ك المتبع�ة ف�ي إع�داد الق�وائم المالي�ة الس�نوية. يج�ب ان تق�رأ ه�ذه الق�وائم 
("الفترة") بالتزامن مع القوائم المالي�ة المدقق�ة كم�ا  ۲۰۱٤مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المالية األولية الموجزة 

يعتقد أعضاء مجل�س االدارة أن الق�وائم المالي�ة األولي�ة الم�وجزة تعك�س ك�ل التع�ديالت، بم�ا ف�ي . ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱بتاريخ 
ن النت��ائج األولي��ة ذل��ك التع��ديالت العادي��ة المتك��ررة، الض��رورية لع��رض نت��ائج العملي��ات بع��دل للفت��رة األولي��ة المعروض��ة. ا

 للشركة قد ال تكون مؤشرا لنتائجها السنوية.
 

   ديسمبر. ۳۱تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱۱ 
 

 (تتمة)أساس اإلعداد  – ۲
 

 (تتمة) بيان االلتزام
 

ق��رب أل��ف لایر الم��وجزة ب��اللایر الس��عودي لكون��ه العمل��ة الوظيفي��ة للش��ركة وي��تم تقريبه��ا أل االولي��ةتظه��ر الق��وائم المالي��ة 
 ما لم يذكر خالف ذلك. سعودي،

 
  

الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اس�تخدام تق�ديرات وافتراض�ات ت�ؤثر ف�ي  االوليةيتطلب إعداد القوائم المالية 
وج�دت،  مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها ويتطلب أيضاً اإلفصاح ع�ن الموج�ودات والمطلوب�ات المحتمل�ة، إن

الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المفصح عنها خالل فترة الق�وائم المالي�ة  االوليةوذلك كما في تاريخ القوائم المالية 
الموجزة. ورغم أن ه�ذه التق�ديرات والق�رارات مبني�ة عل�ى أفض�ل م�ا ل�دى اإلدارة م�ن عل�م باألح�داث والتص�رفات  األولية

 ة قد تختلف عن تلك التقديرات.الحالية إال أن النتائج الفعلي
 

وفق�ا  ةعلى جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة الع�داد الق�وائم المالي�ة الكامل�ة، والمع�د االوليةال تشتمل القوائم المالية 
 .للتقارير الماليةللمعايير الدولية 

 
المتوق��ع اس��تعادة وتس��وية كاف��ة بص��ورة عام��ة ف��ي ترتي��ب الس��يولة. وم��ن  االولي��ةتع��رض الش��ركة قائم��ة المرك��ز الم��الي 

الموجودات والمطلوبات المالية باستثناء االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عل�ى الت�والي، وذل�ك خ�الل اثن�ي 
   .األوليةعشر شهرا بعد تاريخ اعداد التقارير 

 اساس العرض
 

وفق�ا لمتطلب�ات نظ�ام ش�ركات ي�ات المس�اهمين تحتفظ الشركة بسجالت محاس�بية منفص�لة لك�ل م�ن عملي�ات الت�أمين وعمل
. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نش�اط التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية

في الدفاتر المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أس�اس توزي�ع المص�اريف الناش�ئة ع�ن العملي�ات المش�تركة م�ن قب�ل اإلدارة 
  عتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.وت
 

 يتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين بين مساهمي الشركة كما يلي:
 

٪۹۰ المحول إلى عمليات المساهمين   
٪۱۰ المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين   

   ۱۰۰٪   
 

 تبنته�االت�ي و يرات لجن�ة تفس�يرات التق�ارير المالي�ة الدولي�ة الجدي�دة والمعدل�ة المعايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة وتفس�
 الشركة

 
المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالية السابقة ولم ينتج  المحاسبية إن السياسات

لى الشركة اي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية عن تبني المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة ع
 الموجزة للشركة.
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 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
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۱۲ 
 

 أساس اإلعداد (تتمة)  – ۲
 

 تبنته�االت�ي و المعايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة وتفس�يرات لجن�ة تفس�يرات التق�ارير المالي�ة الدولي�ة الجدي�دة والمعدل�ة 
 (تتمة) الشركة

  
 الية وتفسير المعايير القائمة المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية:وقد اعتمدت الشركة التعديالت الت

 
/ التفسيرالمعيار  الوصف  

   
 ۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
القروض  – ۱تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 

 الحكومية 
 ۷المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
االفصاحات  - ۷يالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم تعد

 (مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية)
 القوائم المالية الموحدة  ۱۰الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 يع : (إستثمارات في شركات زميلة و مشاراالتفاقيات المشتركة  ۱۱الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 في منشآت أخرى الفوائداالفصاح عن   ۱۲الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 قياس القيمة العادلة  ۱۳الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
و  ۱۰الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

  ۲۷ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲
 ۱۲و  ۱۰لمالية رقم تعديالت على المعيارين الدوليين للتقارير ا

 جهات إستثمارية ۲۷ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
 عرض القوائم المالية  ۱الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 منافع الموظفين ۱۹تعديالت للمعيار المحاسبي رقم    ۱۹رقم  الدولي ةمعيار المحاسب
 القوائم المالية المنفصلة   ۲۷رقم الدولي  ةمعيار المحاسب

 االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة   ۲۸الدولي رقم  ةالمحاسب معيار
  ۳۲الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 
لتأثيرات الضريبة  ) ۳۲( رقم معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 

 عند التوزيع على حاملي ادوات حقوق الملكية
  ۳٤الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 
العداد التقارير ) ۳٤( رقم معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 

 والمعلومات القطاعية الجمالي الموجودات والمطلوبات األوليةالمالية 
  ۳٦الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 
االفصاحات عن  –) ۳٦على معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديالت 

 المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية
  ۳۹الدولي رقم  ةالمحاسب معيار

 
استبدال المشتقات  –) ۳۹على معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديالت 

 واستمرار في محاسبة التحوط
تفسير لجنة المعايير الدولية للمعيار الدولي 

۲۱للتقارير المالية رقم   فرض الضرائب  
 

الئمة ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية ان تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات الم
 االولية الموجزة للشركة.

 
 بعد تفعلمعايير صادرة ولم 

فيما يلي المعايير والتفسيرات المصدرة والتي لم تفعل بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة، والتي تعتزم 
  خ الحق.الشركة اعتمادها عند تفعيلها وتتوقع تطبيقها في تاري

  التفعيلتاريخ   ـــانيالبــــ  المعيار /التفسير 
 ۲۰۱۸يناير ۱  التصنيف والقياس –االدوات المالية    ۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ۲۰۱٦يناير  ۱  الحسابات المؤجلة النظامية   ۱٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ۱۹الدولي رقم  اسبةالمح معيار
 

مساهمات  –خطط المنافع المحددة 
 ۲۰۱٤يوليو  ۱  الموظفين

 
 تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند التطبيق.
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۱۳ 
 

النقد وما فى حكمه  - ۳  
 

 ۲۰۱٤مارس  ۳۱      
 (غير مدققة)

 ۲۰۱۳مبر ديس ۳۱
 (مدققة)

            
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)      
            

          عمليات التأمين
 ۱۷٫٤٤۲ ۱۹٫۸۰۹    نقد بالصندوق ولدى البنوك 

 ٦۸٫٥۷٦ -    ودائع قصيرة األجل 
            
    ۱۹٫۸۰۹ ۸٦٫۰۱۸ 
            

          عمليات المساهمين
 ۹٥٥ ٤۸٫۹۱٤    نقد بالصندوق ولدى البنوك 

 ۹۱٫٥۳۱ ۳۰٫۰۲۲    ألجل ودائع قصيرة ا
            
    ۷۸٫۹۳٦ ۹۲٫٤۸٦ 

 
يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتم�اني جي�د. ان القيم�ة الدفتري�ة المفص�ح عنه�ا تق�ارب 

 تاريخ قائمة المركز المالي.في القيمة العادلة بصورة معقولة 
 

 االستثمارات المتاحة للبيع  - ٤
  

 ات التأمينعملي       

(ت�داول) بينم�ا ي�تم  تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع بالبنوك المحلية في وحدات صناديق استثمارية مدرجة في سوق المال
ملي�ون  ۰٫۱۲٦غي�ر المحقق�ة والبالغ�ة الخسائر ادراج االستثمارات في  البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية. تم قيد 

ف��ي ملي��ون لایر س��عودي)  ۰٫۲٤۱ غي��ر محقق��ةخس��ائر  :۲۰۱۳ديس��مبر  ۳۱( ۲۰۱٤م��ارس  ۳۱لایر س��عودي كم��ا ف��ي 
 .عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع من فائضال
 

 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:
      

   
   
   
   
   
   
   

الرصيد في نهاية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة   
 للفترة ةالعادل

 (ألف لایر سعودى)

الحركة خالل 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية  
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

غير مدققة – ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في         
 استثمارات في سندات  ٥٤٫۸٥۸  - ۱۱٥  ٥٤٫۹۷۳
٥٤٫۹۷۳  ۱۱٥٤٫  - ٥۸٥۸  
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 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱٤ 
 

 ة)(تتم االستثمارات المتاحة للبيع  - ٤
   

 
 عمليات المساهمين

۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤مارس  ۳۱  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية ٤٥٫۹۰۲ ٤٥٫٥۷۸

 مالية غير مدرجة في سوق ماليةأوراق  ۱۱۹٫۹٦۲ ۱۱۹٫٤۳۹
۱٦٥٫۰۱۷ ۱٦٥٫۸٦٤  

 
 مدرجة في سوق مالية: –المتاحة للبيع  ) أ

 
 نهاية الرصيد في
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة خالل السنة

 (ألف لایر سعودى)

الحركة خالل 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)
 

 غير مدققة – ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في     

  إستثمار في سندات ٤٥٫٥۷۸ - ۳۲٤ ٤٥٫۹۰۲
٤٥٫۹۰۲ ۳۲٤٥٫٥ - ٤۷۸  

 
 
 

 نهايةالرصيد في 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 الفترةالعادلة خالل 

 (ألف لایر سعودى)

الحركة خالل 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 نةالس

 (ألف لایر سعودى)
 

 مدققة -۲۰۱۳ديسمبر ۳۱كما في     

- ۲۹ )۲٫۰۲۰(  في اسهم حقوق ملكية ستثمار إ ۱٫۹۹۱ 
٤٥٫٥۷۸ )٦۷۸(  في سندات ستثمار إ ۱۸٫۲۸٦ ۲۷٫۹۷۰ 
٤٥٫٥۷۸ )٦٤۹(  ۲٥٫۹٥۰ ۲۰٫۲۷۸  

 
 
 
 
 
 
 
 

 السنةالرصيد في نهاية 
 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة   
 للسة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

الحركة خالل 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية  
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

 

مدققة – ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱كما في         

-  ۷ )۸٥۰(  كيةاالستثمار في اسهم حقوق مل ۸٤۳  
٥٤٫۸٥۸  )۲٦٥(  استثمارات في سندات  ٥۹٦,۱  ٥۳٫٥۲۷ 
٥٤٫۸٥۸  )۲٥۸(  ٥۲٫٦۷۷  ۲٫٤۳۹  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱٥ 
 

 االستثمارات المتاحة للبيع (تتمة) - ٤
 

 ي سوق مالية:غير مدرجة ف -المتاحة للبيع  -ب 

الرصيد في نهاية 
 الفترة

  (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 للفترة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

 الحركة خالل 
 الفترة

  (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

  
 

 
غير مدققة – ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في   

 استثمار في شركة محلية ۱٫۹۲۳                 -                -           ۱‚۹۲۳
 استثمار في سندات  ٦۰٫۰۰۰                 -                -  ٦۰٫۰۰۰
 مرابحة  ودائعاستثمار في  ٥۷٫٥۱٦                 - ٥۲۳  ٥۸٫۰۳۹

۱۱۹٫۹٦۲  ٥۲۳ -                 ۱۱۹٫٤۳۹  
 

الرصيد في نهاية 
 السنة

  دى)(ألف لایر سعو

التغير في القيمة  
 للسنة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

 الحركة خالل 
 السنة

  (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

  
 

 
مدققة – ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في   

 استثمار في شركة محلية ۱٫۹۲۳                 -                -  ۱٫۹۲۳
 استثمار في سندات  -  ٦۰٫۰۰۰                -  ٦۰٫۰۰۰
 استثمار في وادائع مرابحة  -  ٥٦٫۲٥۰ ۱٫۲٦٦  ٥۷٫٥۱٦

۱۱۹٫٤۳۹  ۱٫۲٦٦ ۱۱٦٫۲٥۰  ۱٫۹۲۳  
 

ال��ربح  ۲۰۱۳ديس��مبر  ۳۱( ۲۰۱٤م��ارس  ۳۱ملي��ون لایر س��عودي كم��ا ف��ي  ۰٫۸٤۷والب��الغ  المحق��ق غي��ر ال��ربحت��م قي��د 
كاحتي�اطي اس�تثمارات متاح�ة  االولي�ةائمة التغي�رات ف�ي حق�وق المس�اهمين مليون لایر سعودي) ضمن ق ۰٫٦۱٦: المحقق

ديس��مبر  ۳۱ملي��ون لایر س��عودي ( ۱٫٦۹ه��و  ۲۰۱٤م��ارس  ۳۱للبي��ع. ان احتي��اطي اس��تثمارات متاح��ة للبي��ع كم��ا ف��ي 
 مليون لایر سعودي). ۰٫۸٤٦: ۲۰۱۳

 
 تمدة من قبل مجلس االدارة.وفقا للتعليمات المع مهنيتدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق 

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

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   غير مدققة - ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في 

         
         االستثمارات المتاحة للبيع

         راق حقوق الملكية:أو
 ۱٫۹۲۳  ۱٫۹۲۳  -  -  عمليات المساهمين

         أوراق ائتمانية:
 ٥٤٫۹۷۳  -  ٤۰٫۰۰۰  ۱٤٫۹۷۳  عمليات التأمين

 ۱۰٥٫۹۰۲  -  ۷۰٫۰۰۰  ۳٥٫۹۰۲  عمليات المساهمين
         شهادات إيداع:

 ٥۸٫۰۳۹  -  ٥۸٫۰۳۹  -  عمليات المساهمين
  ٥۰٫۸۷٥  ۱٦۸٫۰۳۹  ۱٫۹۲۳  ۲۲۰٫۸۳۷ 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱٦ 
 

 (تتمة) االستثمارات المتاحة للبيع  -٤
 

 :(تتمة) غير مدرجة في سوق مالية -المتاحة للبيع  -ب 

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   مدققة - ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
         

         االستثمارات المتاحة للبيع
         أوراق حقوق الملكية:

 ۱٫۹۲۳  ۱٫۹۲۳  -  -  عمليات المساهمين
         أوراق ائتمانية:
 ٥٤٫۸٥۸  -  ٤۰٫۰۰۰  ۱٤٫۸٥۸  عمليات التأمين

 ۱۰٥٫٥۷۸  -  ۷۰٫۰۰۰  ۳٥٫٥۷۸  عمليات المساهمين
         شهادات إيداع:

 ٥۷٫٥۱٦  -  ٥۷٫٥۱٦  -  عمليات المساهمين
  ٥۰٫٤۳٦  ۱٦۷٫٥۱٦  ۱٫۹۲۳  ۲۱۹٫۸۷٥ 
         

 
لدى الشركة أدوات حقوق ملكية غير مسجلة بالتكلفة أو بسعر البيع االرشادي، حيث ستنعكس التغيرات في س�عر حق�وق 
الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سيتم إدخال ذلك األثر في قائمة الدخل الشامل 

 األولية للمساهمين.
 
 ، صافيمين مدينةاقساط تا – ٥

۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤مارس  ۳۱  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 التأمين وثائقالمطلوب من حملة  ۳۳۳٫٤۷٦ ۱۸٥٫٥۹۹
 عالقة ذاتطراف أ -التأمين  وثائقحملة المطلوب من  ۲۳۱٫٥٥۷ ۲٤٥٫۲۰۳

)۱۹٫۷۷۸(  )۲۷٫۲۲٤(  هامخصص ديون مشكوك في تحصيل 
٤۱۱٫۰۲٥ ٤۳۷٫۸۰۹  

 
 ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱٤مارس  ۳۱  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 السنة / الرصيد في بداية الفترة ۱۹٫۷۷۸ ۲٥٫٥۳٥

 السنة / المخصص خالل الفترة ۷٫٤٤٦ -
)٥٫۷٥۳(  السنة / خالل الفترةالمخصص  استبعاد - 
)٤(  السنة / خالل الفترةالمستخدم  - 

 السنة / الرصيد في نهاية الفترة ۲۷٫۲۲٤ ۱۹٫۷۷۸
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱۷ 
 

 مستحق لمؤسسة مالية  – ٦
 

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبل��غ  تس��هيل س��حب عل��ى المكش��وف، حص��لت الش��ركة عل��ى ۲۰۱۳ديس��مبر  ۳۱المنتهي��ة ف��ي  الس��نةخ��الل 
 التس�هيلأي، لغرض شراء استثمارات إضافية في بن�ك ب�ي إس أي، كش�هادات مرابح�ة. إن  دوالر أمريكي من بنك بي إس

 ٪ سنوياً على أساس متحرك.۳٫۳٥) أشهر ويحمل معدل عمولة ۳محدد لمدة ثالثة (
 

 الزكاة وضريبة الدخل - ۷

 ة.تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودي
 :المستحقةفيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل 

۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤مارس  ۳۱    
  (غير مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
  السنة / الرصيد في أول الفترة ۲۱٫۹۲۹ ۲۱٫۸۱۹
 السنة / المحمل خالل الفترة ۱٫٥۰۰ ٥٫۸۸۲

)٥٫۷۷۲(  )۱٤٫۲۸۸(  السنة / المدفوع خالل الفترة 
 السنة / الرصيد في نهاية الفترة ۹,۱٤۱ ۲۱٫۹۲۹

 
الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترج�ع اساس�ا ال�ى ادخ�ال بع�ض التع�ديالت وفق�ا لالنظم�ة المالي�ة ذات 

 الصلة.
 :وضع الربوطات

 
 وحصل على شهادة مقيدة. ۲۰۱۲ الى ۲۰۰۹ر ديسمب ۳۱ من وات المنتهيةقامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية للسن

 
م�ن مص�لحة الزك�اة وال�دخل  ۲۰۱۱إل�ى  ۲۰۰۹م�ن ، حصلت الشركة على ربوطات زكوي�ة نهائي�ة للس�نوات ۲۰۱۳خالل 

ملي�ون لایر س�عودي. تعتق�د اإلدارة أن المخص�ص الح�الي للزك�اة ك�اف ف�ي الوق�ت  ۱۷٫٦۹مطالبة بذلك الت�زام زك�اة بمبل�غ 
دارة اعتراض��ها عل��ى الربوط��ات أع��اله وه��ي عل��ى ثق��ة ب��أن نتيج��ة االعت��راض س��وف تك��ون ف��ي الإق��دمت وق��د الحاض��ر. 

ملي�ون  ۱٤٫۲۸۸، قام�ت الش�ركة بس�داد مبل�غ ۲۰۱٤مارس  ۳۱فترة الثالثة أشهر المنتهية في صالحها. ومع ذلك، وخالل 
 لایر سعودي فيما يتعلق بهذه الربوطات.

 
 رأس المال   -۸

مليون سهم قيمة السهم  ۲۰مليون لایر سعودي وهو مقسم الى  ۲۰۰ه والمصدر والمدفوع يبلغ إن رأس المال المصرح ب
 لایر سعودي.  ۱۰الواحد 

 
 ۲ق�رر المس�اهمين اعتم�اد أس�هم منح�ة بع�دد  ۲۰۱۳يوني�و  ۲٦في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعق�د بت�اريخ 

 ۸االرب�اح المحتج�زة. ووفق�اً لموافق�ة الهيئ�ات التنظيمي�ة، ت�م إص�دار أسهم. ان اصدار اس�هم المنح�ة م�ن  ٥(سهمين) لكل 
مليون سهم مصدرة للمساهمين الحاليين وتم بي�ع االس�هم المتبقي�ة  ۷٫۹٦۸ماليين سهم  ۸ماليين سهم عادي، تتضمن هذه 

لسوق، وقد ت�م اإلتف�اق بسعر ا ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰مليون سهم في السوق الحقا لنهاية الفترة المنتهية في  ۰٫۰۳۲و البالغة 
على ان المتحصل من بيع هذه االسهم المتبقية سيتم توزيعة على المساهمين المس�تحقين. وق�د ت�م االنته�اء م�ن اإلج�راءات 

 مليون لایر سعودي.  ۲۸۰مليون لایر إلى  ۲۰۰النظامية وزيادة رأس المال من 
   
   
   
   
   

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱۸ 
 

 احتياطي نظامي -۹

% من ۲۰المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل  تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في
 % من رأس المال . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.۱۰۰صافي الدخل السنوي للمساهمين إلى أن يبلغ االحتياطي 

 
 وديعة نظامية -۱۰

 

۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤مارس  ۳۱    
 (مدققة)

 
  (غير مدققة)

لایر سعودي) (ألف   (ألف لایر سعودي) 
 عمليات المساهمين  

۰۰۰‚۲۸  ۰۰۰‚۲۸  وديعة نظامية 
 
 

% م�ن رأس ۱۰تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية الس�عودية، قام�ت الش�ركة بإي�داع الوديع�ة النظامي�ة بنس�بة
للش�ركة يمك�ن  ن قبل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. المليون لایر سعودي في بنك تم إختياره م ۲۸المال المدفوع ما قيمته 

  سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

 

 األساسي والمخفض  ربحية السهم – ۱۱
 

 .فترةتم احتساب ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة لل
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ل�يعكس إص�دار أس�هم منح�ة وفق�اً لمتطلب�ات معي�ار  ) أ
 "ربحية السهم" على النحو التالي: ۳۳المحاسبة الدولي رقم 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية  

 ۲۰۱٤مارس  ۳۱في 
 
 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱

 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ۲۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ يناير (بآالف الرياالت) ۱أسهم عادية مصدرة كما في         

 ۸,۰۰۰  ۸,۰۰۰ أثر اسهم المنحة (بآالف الرياالت)
 ۲۸,۰۰۰  ۲۸,۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت)

 
 لمخفض كما يلي: يتم احتساب ربحية السهم األساسي وا ) ب

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية  

 ۲۰۱٤مارس  ۳۱في 
 
 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱

 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ۱٦٫۰۹٥  ۲٫۲۹۹ صافي الربح للفترة (بآالف الرياالت)         

 –المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت) 
 ۲۸٫۰۰۰  ۲۸٫۰۰۰ )أ - ۱۱إيضاح 

 ۰٫٥۷  ۰٫۰۸ معدل  - (باللایر السعودي) ربحية السهم األساسي والمخفض

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۱۹ 
 

 المعلومات القطاعية – ۱۲
 

تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها 
 اه.ومطلوباتها كما هو مبين أدن

 

 .وايرادات االستثماراتال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية 
 

مدينة لمعيدي  ذمم النقد وما فى حكمه، االستثمارات، أقساط التأمين المدينة، عمليات التأمين ال تتضمن موجودات القطاعات 
 .والمعدات المكتبية واالثاث والتجهيزاتمدفوعة مقدماً  مبالغ، التأمين

 

إلى عمليات  مستحقخرى، مطلوبات االمستحقة و مصروفاتلمعيدي التأمين،  دائنةذمم ال تتضمن مطلوبات القطاعات 
 المساهمين ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.

  

 طبي مركبات أخرى المجموع
 أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

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

 عمليات التأمين    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ۷۱,۸۰۸  ۱۸۸,۹٦۹  ۸۹٦,۱۲٦  ٦۷۳,۳۸۷

 أقساط إعادة التأمين المسندة  (۱)  (۱٥۳)  (۱۰۲,۰۲۰)  (۱۰۲,۱۷٤)
 فائض خسارة أقساط التأمين  (۲۰۰)  (۲٥۰)  (٥٤٤)  (۹۹٤)

 صافي أقساط التأمين المكتتبة  ٦۰۷,۷۱  ٥٦٦,۱۸۸  ۳۳۲,۲٤  ۲۸٤,٥۰٥
 أقساط التأمين غير المكتسبة صافي التغير في   (۲۸۷,۳٦)  (۲۷۳,٦٦)  (۱۰,۰۹۷)  (٦٥۷,۱۱۲)

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

 صافي االيرادات  ۳۲۰,۳٥  ٤۸۲,۱۲۲  ۲۳,۳٥۸  ۱۸۱,۱٦۰
 :و المصروفات التكاليف    

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

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

 تكاليف استحواذ وثائق التأمين  ۱,۱٤٤  ٤٥٥,۱  ۱,۷۹۸  ۳۹۷,٤
 و المصروفاتصافي التكاليف   ۳۰,۱۱۰  ٥٦٥,۱۱۳  ۳۰۷,٥  ۱٤۸,۹۸۲
 صافي نتائج عمليات التأمين  ۲۱۰,٥  ۸,۹۱۷  ۱۸,۰٥۱  ۳۲,۱۷۸

     )۱٫۸۸۱(  )٥۷۲(  )۹٥۰(  )۳٥۹(  إشراف وتفتيش أتعاب 
)۸٦۸(  - - )۸٦۸(  مجلس الضمان الصحي أتعاب 
)۲۹٫۲۲۳(  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة     

 ير موزعةإيرادات إستثمار غ    ۹۸۹
 الفائض من عمليات التأمين    ۱٫۱۹٥

   
   



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۲۰ 
 

 المعلومات القطاعية (تتمة) -۱۲
   
   
 غير مدققة – ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في  طبي مركبات أخرى المجموع

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

من األقساط الغير مكتسبة حصة معيدي التأمين  ٥  ٤۰٦  ۲۰۷,۸۳۹  ۲۰۸,۲٥۰  
تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات   ۲,۲٥۰  ۹۸۰  ۱۳۳,۸۸٤  ۱۳۷,۱۱٤  

 تكاليف إستحواذ مؤجلة  ۲,۹۲٥  ۳,۱٦٤  ۳۸٥,٤  ٤۷٤,۱۰
 موجودات غير موزعة    ۸۱٦٫۸٤٦

۱٫۱۷۲٫٦۸٤     
     

  عموالت غير مكتسبة دخل  ۱  ۳۰٤  ۳۰,۰۰٦  ۳۰,۳۱۱
 أقساط تأمين غير مكتسبة  ۹۰,۸٥۷  ۲٤۲,۱٦۲  ٤۳٦,۲۳۹  ٤٥٥,٥۷۲
 احتياطي عجز أقساط التأمين  ۷۲٦,٥  ۸,۰۰۱  -  ۱۳,۷۲۷

 احتياطي كوارث   -  -  ٥۰۰  ٥۰۰
 مطالبات تحت التسوية  ۰۳۸,٥٦  ٥۱۳,۹۲  ۱٤۹,۹۱۸  ٤٦۹,۲۹۸
 مطلوبات غير موزعة    ۲٥۷٫۲۲۲

۱٫۱۷۲٫٦۸٤     
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۲۱ 
 

 لقطاعية (تتمة)المعلومات ا -۱۲
 

 طبي مركبات أخرى المجموع
 مارس ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 غير مدققة – ۲۰۱۳ 
    (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عمليات التأمين    
 تتبةإجمالي أقساط التأمين المك  ٦٦۸,٥۷  ۲۹۳,۷٤۲  ۳٦۱,۱۰٦  ٤٥۷,۷۷۱
 أقساط إعادة التأمين المسندة  -  (۳٤٥)  (٤۱۲,۸۳)  (۸۳,۷٥۷)

 فائض خسارة أقساط التأمين  (۱٥٥)  (۱٦۳)  (٥٦۲)  (۸۸۰)
 صافي أقساط التأمين المكتتبة  ٥۱۳,٥۷  ۲۹۳,۲۳٤  ۲۲,۳۸۷  ۳۷۳,۱۳٤

 المكتسبة  أقساط التأمين غيرصافي التغير في   (۱۸,۱٥۲)  (۱٤۸,۷٤۰)  (۱۲,۹۹۱)  (۱۷۹,۸۸۳)
 صافي أقساط التأمين المكتسبة  ۳۹,۳٦۱  ۱٤٤,٤۹٤  ۹,۳۹٦  ۱۹۳,۲٥۱

 العموالت المستلمة من إعادة التأمين   ۱  ۱۰۰  ۷,۱۳٦  ۷,۲۳۷
 صافي االيرادات  ۳۹,۳٦۲  ۱٤٤,٥۹٤  ۱٦,٥۳۲  ٤۸۸,۲۰۰

 و المصروفاتالتكاليف     
 ات المدفوعةإجمالي المطالب  ٤۹٤,۳۸  ۷٦۰,۱۲٥  ۱۹۳,٦  ٤٤۷,۱۷۰
 ناقصا : حصة معيدي التأمين  -  (٦۷)  (۱۳۰,٤)  (۱۹۷,٤)

 صافي المطالبات المدفوعة  ٤۹٤,۳۸  ۱۲٥,٦۹۳  ۲,۰٦۳  ۲٥۰,۱٦٦
 المطالبات تحت التسويةصافي التغير في   (۱,۰۱۷)  (۲۰۸,۱٤)  (۲,۳۰۹)  (٥۳٤,۱۷)
 ةصافي المطالبات المتكبد  ٤۷۷,۳۷  ٤۸٥,۱۱۱  (۲٤٦)  ۱٤۸,۷۱٦

 تكاليف استحواذ وثائق التأمين  ٥۸۲,۱  ۲,۳۹۰  ۱,۳٥٦  ۳۲۸,٥
 و المصروفاتصافي التكاليف   ۳۹,۰٥۹  ۱۱۳,۸۷٥  ۱,۱۱۰  ۰٤٤,۱٥٤

 صافي نتائج عمليات التأمين  ۳۰۳  ۳۰,۷۱۹  ۱٥,٤۲۲  ٤٦,٤٤٤
 إشراف وتفتيش أتعاب  (۲۸۸)  (٤٦۹,۱)  (٤۹٥)  (۲,۲٥۲)

)٥۸۰(  - - )٥۸۰(  الضمان الصحيمجلس  أتعاب 
)۳۳٫۷۲۱(  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة     

 إيرادات إستثمار غير موزعة    ۳۰۱
 الفائض من عمليات التأمين    ۱۰٫۱۹۲

     
(مدققة) – ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في       

 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة  -  ٤۷٦,۱  ٤۲٥,۱۲۲  ۱۲۳,۹۰۱
تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات   -  ۲۰٤  ۱۱٤,٥۱۲  ۷۱٦,۱۱٤  

 تكاليف إستحواذ مؤجلة  ۸۷۸  ۳,۰۲٦  ۳,۲۱۳  ۷,۱۱۷
 موجودات غير موزعة    ۷۳۹٫۰۰۰
۹۸٤٫۷۳٤     

     
عموالت غير مكتسبة دخل  ۱  ۱۲۱  ۳۱٥,۲٥  ۲٥,٤۳۷  

بةاألقساط الغير مكتس  ٥٤,٥٦٥  ۹٥۸,۱۷٦  ۱٤۳,۹۲۷  ۳۷٥,٤٥۰  
 احتياطي عجز أقساط التأمين  ۷۲٦,٥  ۸,۰۰۱  -  ۱۳,۷۲۷

 احتياطي كوارث   -  -  ٥۰۰  ٥۰۰
 مطالبات تحت التسوية  ٦۸۱,٥۲  ۱۲۳,۱۱٥  ۱۲۸,۸٥۸  ۲۹٦,٦٦۲
 مطلوبات غير موزعة    ۲۷۲٫۹٥۸
۹۸٤٫۷۳٤     

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ية )( شركة مساهمة سعود

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة 
   ٢٠١٤ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

۲۲ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ۱۳
 

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناجمة عنها : تمت خالل الفترةالتي  فيما يلي اهم المعامالت
     

 
 

 الرصيد كما في
مبلغ التعامل لفترة الثالث أشهر 

 الطرف ذو العالقة طبيعة المعاملة المنتهية في
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱۳  
 مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱٤  

 غير مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱۳  

 غير مدققة

مارس  ۳۱
۲۰۱٤  

 غير مدققة

 

 
 عمليات التامين  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

      
 المساهمون     
 مجموعة بن الدن السعودية اقساط تامين   ٤۲٥,۷۷  ٤۱٥,۲۰  

  ومطالبات دفعات  (۹۲,۳٦۷)  (۷٤۹,٦)  ۲۲۰,۰۸۳  ۰۲٥,۲۳٥
     

 
 مجموعة راشد الراشد اقساط تامين   ۷,۱۸۹  ۷,۱۳۰  

  ومطالبات دفعات  (۷۱٥,٥)  (۳,۷۲۹)  ۱۱,۰۳٦  ٥٦۲,۹
     

 
 أعضاء مجلس االدارة:     
 (كارز) و المخاطرخدمات المطالبات  رسوم تسوية مطالبات  (۳,۳۱٤)  ۳,۱٥۸  

  دفعات مسددة  ٤٥٥,۳  (۲,۲٦۸)  (٦۸۹)  (۸۳۰)
 (كارز) و المخاطرت خدمات المطالبا أقساط تأمين  ٦٥٤  ٦۰٤  

  ومطالبات دفعات  (۷٦۷)  (۱٥۳)  ٤۳۲  ٥٤٥
      
 المحاسنيحسان  القانونيمكتب  أقساط تأمين  ٥  ٤  

  و مطالبات دفات  (۷۰)  (٦۹)  ٦  ۷۱
 مكافآت ومصاريف  ۱,۱٤۹  ۱,۰۷٦  -  -

 التنفيذيين كبار   ذات صلة 
      
 عمليات المساهمين     
      
      
 نجم لخدمات التأمينشركة  مستلمة دفعات - - )۲۷۰( )۲۷۰(
      

- )۲۷۷( ۲٤۳ ۳۱۷ 
أعضاء  مكافآت

 أعضاء مجلس االدارة مجلس االدارة
 

 موافقة مجلس االدارة  - ۱٤
 ۱۷ مواف�ق ل�ـوال ه�ـ۱٤۳٥الث�انيجم�ادى  ۱۷بت�اريخ م�ن مجل�س االدارة  الم�وجزة األولي�ةتمت الموافقة على القوائم المالي�ة 

 .۲۰۱٤ابريل 
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