
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 )سعود�ة مساهمة شركة(

 
  غیر المدققة الموجزة األول�ة المال�ة القوائم

 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  المنتهیتین ة أشهرالتسعو  شهرأ تي الثالثةلفتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 ) سعود�ة مساهمة شركة( 

 غیر المدققةالموجزة  األول�ة المال�ة وائمالق
 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  المنتهیتین أشهر تسعةالو أشهر تي الثالثة لفتر 

 
 صفحة ات�جدول المحتو

 ١ فحص مراجعي الحسا�ات المستقلینتقر�ر 

 ٣-٢ األول�ةائمة المركز المالي ق

 ٤ األول�ةقائمة عمل�ات التأمین والفائض المتراكم 

 ٥ األول�ة�ات المساهمین قائمة عمل

 ٦ األول�ةالدخل الشامل قائمة 

 ٧ األول�ةقائمة التغیرات في حقوق المساهمین 

 ٨ األول�ةقائمة التدفقات النقد�ة لعمل�ات التأمین 

 ٩ األول�ةللمساهمین  قائمة التدفقات النقد�ة 

 ٢٧ – ١٠ الموجزة األول�ةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 





















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 واألنشطة الرئ�س�ةالتنظ�م  -۱

 واألنشطة الرئ�س�ةالتنظ�م  ) أ
فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة �موجــب  مســجلةمســاهمة ســعود�ة  ة شــركهــي الشــركة المتحــدة للتــأمین التعــاوني ("الشــركة") 

). إن المركـز الرئ�سـي م٢٠٠٨یونیو  ٦الموافق هـ (١٤٢٩ خرةاآلجمادى  ٦بتار�خ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقم  لسجـل التجاري ا
 ٢١٤٢٢ جـــدة ٥٠١٩ص . ب  الروضـــة ، حـــي الخالد�ـــة ارعشـــ والرا�ـــع) مـــل (الطـــابق األولخمركـــز الم فـــي للشـــركة �قـــع

 .لمملكة العر��ة السعود�ةا
 

فـي المملكـة العر��ـة  واألنشطة المتعلقة بهـایتمثل نشاط الشركة الرئ�سي في مزاولة أعمال التأمین و إعادة التأمین التعاوني 
ص مـن مؤسسـة النقـد العر�ـي ) ، إستلمت الشركة التـرخ�م٢٠٠٨مایو  ٥ الموافقهـ (١٤٢٩ر��ع الثاني  ٢٩السعود�ة. في 

 .م٢٠٠٩ینایر  ١عمالها في بدأت الشركة أ  السعود�ة.زاولة التأمین و إعادة التأمین في المملكة العر��ة لم السعودي
      

 نقل المحفظة ) ب
ها قامت �االسـتحواذ علـى بي اس سي ("ال�ائع") التي �موجب ال�حر�ن –أبرمت الشركة اتفاق�ة مع شركة یو سي أ�ه للتأمین 

ـال ملیـــون ر�ـــ ٧٨,٤�مبلـــغ شـــهرة  م٢٠٠٨د�ســـمبر  ٣١��ـــة الســـعود�ة اعت�ـــارا مـــن فـــي المملكـــة العر  ال�ـــائععمل�ـــات تـــأمین 
 مین ذات الصلة و�مبلغ معـادلمع موجودات ومطلو�ات التأ من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي كما تم اعتمادهدي سعو 

�عـد الحصـول علـى الموافقـة امـل �الكدفع مبلغ الشهرة المستحق الدفع لل�ـائع  الحقا تم  ال سعودي).ـ�ر ملیون  ٦٥٦,٩٥( لـ
 المحددة من مؤسسة النقد العر�ي السعودي.

 
 الهامة و ملخص الس�اسات المحاسب�ة أسس اإلعداد  -۲

 

 تزامب�ان اإلل ) أ
التقـــار�ر المال�ـــة األول�ـــة ("مع�ـــار  )٣٤(رقـــم  يلمع�ـــار المحاســـ�ة الـــدول وفقـــاً المـــوجزة  األول�ـــةتـــم إعـــداد القـــوائم المال�ـــة لقـــد 

مــع تلــك المــوجزة تتفـق  األول�ــةلس�اســات المحاســب�ة المت�عـة فــي إعــداد هـذه القــوائم المال�ـة إن ا. ")٣٤دولي رقـم المحاسـ�ة الــ
 المت�عة في إعداد القوائم المال�ة السنو�ة.

 
 م٢٠١٥ ســبتمبر ٣٠فــي  المنتهیتـین أشــهر التسـعةو أشــهر تــي الثالثـة لفتر المـوجزة  األول�ــةن تقــرأ هـذه القــوائم المال�ـة یجـب أ

ن القـــوائم االدارة أ ضـــاء مجلـــسعأ  عتقـــد� .م٢٠١٤د�ســـمبر  ٣١كمـــا بتـــار�خ  المدققـــةلمال�ـــة ا القـــوائم ع("الفتـــرة") �ـــالتزامن مـــ
الضـرور�ة لعـرض نتـائج العمل�ـات  )�مـا فـي ذلـك التعـد�الت العاد�ـة المتكـررة( تعكس كـل التعـد�التالموجزة  األول�ةالمال�ة 

 .المتوقعة السنو�ة لنتائجهاللشركة قد ال تكون مؤشرا  األول�ةلنتائج ن اإالمعروضة.  األول�ة�عدل للفترة 
 

 د�سمبر. ٣١تت�ع الشركة نظام سنة مال�ة تنتهي في 
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 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

  
 و ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) أسس اإلعداد   -۲

۳-  

 ب�ان اإللتزام (تتمة) ) أ
 ،ال سـعوديـو�تم تقر�بها ألقرب ألف ر�ـ لة الوظ�ف�ة للشركةلكونه العم ال السعوديـالر�الموجزة � األول�ةالقوائم المال�ة تظهر 

 ما لم یذكر خالف ذلك.
   

لتقــار�ر المال�ــة اســتخدام تقــدیرات وافتراضــات تــؤثر فــي للمعــاییر الدول�ــة لوفقــًا  المــوجزة األول�ــةتطلــب إعــداد القــوائم المال�ــة ی
ن الموجــودات والمطلو�ــات المحتملــة، إن وجــدت، اإلفصــاح عــ�تطلــب أ�ضــًا عنهــا و  المفصــحم�ــالغ الموجــودات والمطلو�ــات 

عنهــا خــالل فتــرة القــوائم المال�ــة  المفصــحوم�ــالغ اإلیــرادات والمصــار�ف المــوجزة  األول�ــةكمــا فــي تــار�خ القــوائم المال�ــة وذلــك 
رفات الحال�ـة أن هذه التقـدیرات والقـرارات مبن�ـة علـى أفضـل مـا لـدى اإلدارة مـن علـم �األحـداث والتصـ ومع. الموجزة األول�ة

 .إال أن النتائج الفعل�ة قد تختلف عن تلك التقدیرات
 

والتـي عـداد القـوائم المال�ـة الكاملـة، فصـاحات المطلو�ـة إلعلى جم�ع المعلومات واإل الموجزة األول�ةال تشتمل القوائم المال�ة 
 .للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ةوفقا  تم اعدادها

 
ت �صورة عامة في ترتیب السیولة. ومن المتوقع استعادة وتسو�ة كافة الموجـودا األول�ةكز المالي تعرض الشركة قائمة المر 

   .األولي التقر�رعداد ك خالل اثني عشر شهرا �عد تار�خ إ على التوالي، وذل والمطلو�ات المال�ة
 العرض أسس  ) ب

 
وفقًا لمتطل�ات نظام شركات المساهمین تحتفظ الشركة �سجالت محاسب�ة منفصلة لكل من عمل�ات التأمین وعمل�ات 

. تدرج الموجودات والمطلو�ات وتعرض القوائم المال�ة على هذا النحو التأمین العاملة في المملكة العر��ة السعود�ة
واإلیرادات والمصار�ف الخاصة �كل نشاط في الدفاتر المحاسب�ة الخاصة بها. یتم تحدید أساس توز�ع المصار�ف الناشئة 

 وتطبق على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة وركة من قبل اإلدارة عمل�ات المشتعن ال
 
 :یتم توز�ع فائض عمل�ات التأمین حسب نص الالئحة التنفذ�ة لشركات التأمین بین مساهمي الشركة 
 

   
 ٪٩٠  المساهمین إلى عمل�اتمحول 

 ٪١٠  وثائق التأمین عمل�ات حملةإلى محول ال
  ١٠٠٪ 
 
ة قبـل �ـة لمؤسسـة النقـد العر�ـي السـعودي یجـب علـى الشـركة الحصـول علـى موافقـة المؤسسـذمـن الالئحـة التنفی ٧٠ا للمادة وفق 

 المدرجة من قبل مجلس اإلدارة. المعاییر مین م�اشرة الى حملة الوثائق في وقتها وط�قاً توز�ع فائض حملة وثائق التأ
 

التقـار�ر المال�ـة الدول�ـة الجدیـدة والمعدلـة والمط�قـة مـن  ت لجنـة تفسـیراتر المال�ـة وتفسـیراالمعاییر الدول�ة للتقار� ) ج
 ل الشركةقب

 
للسنة المال�ة المت�عة إن الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في إعداد هذه القوائم المال�ة األول�ة الموجزة تتوافق مع تلك 

مط�قة على الشركة اي تأثیر جوهري على القوائم السا�قة ولم ینتج عن تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات ال
 .المال�ة األول�ة الموجزة للشركة

   
 
 

 
۱۱ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 و ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) أسس اإلعداد  -۲

التقـار�ر المال�ـة الدول�ـة الجدیـدة والمعدلـة والمط�قـة مـن  ر المال�ـة وتفسـیرات لجنـة تفسـیراتالمعاییر الدول�ة للتقار� ) ج
 تتمة)( قبل الشركة

 
 ا مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة:�حات التال�ة على المعاییر القائمة التي اصدرهاعتمدت الشركة التعد�الت والتنقلقد 

 
 المع�ار 
 

 الوصف

 تعر�ف  ١٩تعد�الت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  ١٩مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 مساهمات الموظفینخطط المنفعة: 

 ساس السهمأ الدفع على  ٢ ر المال�ة الدولي رقممع�ار التقار�
 عمالتجم�ع األ ٣ مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم

 قطاعات االتشغیل ٨مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 ق�اس الق�مة العادلة  ١٣مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

 وموجودات غیر ملموسة ومعدات ممتلكات وآالت ٣٨و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 افصاحات الجهة ذات العالقة  ٢٤مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 استثمار عقاري  ٤٠مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

 
 . لس�اسات المحاسب�ة والمركز المالي أو أداء الشركةعاله ل�س له أي تاثیر على اإن تطبیق المعاییر أ 

 
 ال�ة الجدیدة الصادرة التي لم �سري مفعولها �عدالمعاییر الدول�ة للتقار�ر الم ) د

ول�ة الموجزة القائمة أدناه خاصـة تى تار�خ إصدار القوائم المال�ة األف�ما یلي المعاییر الصادرة ولكنها لم تص�ح نافذة المفعول ح
معـاییر عنـدما ركة تطبیـق هـذه ال. تعتزم الشـ�شكل معقول تطب�قها في المستقبل �المعاییر والتفسیرات الصادرة التي تتوقع الشركة

 .تص�ح سار�ة المفعول
 

 تار�خ السر�ان الفعلي الوصف / التفسیرالمع�ار
 

 م٢٠١٨ینایر  ١ األدوات المال�ة  ٩مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
ستحواذ ـ المحاس�ة على اإل١١رقم  تعد�الت على المع�ار ١١مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

 یتعلق �الحصص في العمل�ات المشتركة ف�ما
 

 م٢٠١٦ینایر  ١
 م٢٠١٦ینایر  ١ الحسا�ات المؤجلة النظام�ة  ١٤مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 م٢٠١٧ینایر  ١ اإلیرادات من العقود والعمالء ١٥مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

 ٣٨والمع�ار رقم  ١٦ رقم المع�ار تعد�الت على ٣٨و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 ستهالك واإلطفاءتعلقین بتوض�ح الطرق المقبولة لإلالم

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

المتعلق �طر�قة حقوق  ٢٧ رقم تعد�الت على المع�ار ٢٧مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 الملك�ة في القوائم المال�ة المستقلة

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ١٠رقم  مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي
 ٢٨ومع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

 ١٠ رقم تعد�الت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي
المتعلقین بب�ع  ٢٨ رقم ومع�ار المحاس�ة الدولي

الموجودات أو المساهمة في الموجودات القائمة ما بین 
 مشروع مشتركأو  الشق�قةالمستثمر وشركته 

 
 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

ف�ما یتعلق �م�ادرات  ١رقم  تعد�الت على المع�ار ١دولي رقم مع�ار المحاس�ة ال
 فصاحاإل

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 و ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 ٤١ 

ف�ما  ٤١ رقم والمع�ار ١٦ رقم تعد�الت على المع�ار
 �الزراعة : االالت لحاملهایتعلق 

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ١٠مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 
 مع�ار المحاس�ة الدوليو  ١٢و  
 ٢٨رقم  

 ١٢و ١٠تعد�الت على معاییر التقار�ر المال�ة �الرقمین 
ما یتعلق بتطبیق ف� ٢٨ رقم ومع�ار المحاس�ة الدولي

 التوحیداستثناء 

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 
القـــوائم المال�ـــة للشـــركة عنـــد المـــذكورة أعـــاله علـــى  التفســـیراتالشـــركة حال�ـــًا بتقیـــ�م تـــأثیر المعـــاییر أو التعـــد�الت أو  ادارة تقـــوم

 التطبیق.

 
۱۲ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
النقد وما فى حكمه  - ٣  

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
)مدققة(   )مدققة(غیر   

  ال سعوديـألف ر�  �ال سعوديـألف ر
    

   التأمینعمل�ات    
 نقد لدى البنوك ٣١٣,٤١٨  ٧٣,٦٤٢

  المساهمینعمل�ات    
 لبنوكا لدىنقد  ١٤٧,١٦٤  ٥٨,٠٥٦

 
 الدفتر�ـة المفصـح عنهـا تقـارب القـ�من ئتمـاني جیـد. إذات تصـنیف ا مقابلـة خـرى لـدى أطـراف ألدى البنوك  �النقدحتفاظ یتم اإل

 تار�خ قائمة المركز المالي.�صورة معقولة الق�مة العادلة في 
 

 متاحة للب�عالات ستثمار اإل  - ٤
  

 عمل�ات التأمین       

یـتم ) بینمـا "تـداول"( �ـةسوق المالالمدرجة في  صنادیق استثمارفي وحدات  محل�ة حة للب�ع في بنوكستثمارات المتاتمثل اإل
ل ـاملیـــون ر�ـــ ٠,٠٨ان احت�ـــاطي االســـتثمارات المتاحـــة للب�ـــع  .االســـتثمار فـــي بنـــوك أجنب�ـــة مـــدرج فـــي البورصـــات الدول�ـــة

ائض الفــیــث تــم قیــده الــى . ح)ال ســعوديـملیــون ر�ــ ٠,١٢١ م:٢٠١٤د�ســمبر  ٣١م (٢٠١٥ ســبتمبر ٣٠سـعودي كمــا فــي 
 .من عمل�ات التأمین

 
 ات المتاحة للب�ع تم تلخ�صها كما یلي:ستثمار الحركة في اإل

 
 الرصید في 
 نها�ة الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 التغیر في الق�مة
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر�

 لحركة ا صافي
 خالل الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 ة الفترةبدا�

 ال سعودىـألف ر�

 عمل�ات التأمین

     
 

مدققةغیر  ــ م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  كما  
 في سندات  إستثمار ٤٫۲۸۲ ــ      )۱۷( ٤٫۲٦٥

 في صكوك إستثمار ٤۱٫۱۰۲ ٦۰٫۰۰۰   )۸( ۱۰۱٫۰۹٤
 حقوق ملكیة اسھمفي  إستثمار ۸۹۲ ۳٫۹٦۲   )۱۲۸( ٤٫۷۲٦

 في صنادیق مشتركة ثمارإست ۱۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰   ۱۱۳  ۲٥٫۱۱۳
۱۳٥٫۱۹۸ )٤۰(   ۷۸٫۹٦۲ ٥٦٫۲۷٦  

   
 
 

 

 الرصید في 
 السنة نها�ة

 ال سعودىـألف ر�

 التغیر في الق�مة
 للسنةالعادلة 
 ال سعودىـألف ر�

 صافي الحركة
 السنةخالل 
 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 السنةبدا�ة 

 ال سعودىـألف ر�

 

    
 

مدققةــ ـ م٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  
 في سندات  إستثمار ۰۱٦,٤ ــ      ۲٦٦ ٤,۲۸۲
 في صكوك إستثمار ٥۰,۸٤۲ )۹,۷٥٦( ۱٦ ٤۱,۱۰۲
 حقوق ملكیة اسھمفي  إستثمار ــ      ۸۱۲  ۸۰ ۸۹۲
 في صنادیق مشتركة إستثمار ــ      ۰۰۰,۱۰  ــ      ۰۰۰,۱۰
۲۷٦,٥٦ ۳٦۲  ۰٥٦,۱ ۸٥۸,٥٤  

 

 

 

 

 

 
۱۳ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) للب�ع متاحةالات اإلستثمار   - ٤

 عمل�ات المساهمین
 

 م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
 )مدققة(

 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
 )مدققة(غیر 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 أوراق مال�ة مدرجة في سوق مال�ة ۱۰۹٫٤۱۲ ٦۰,٥٦۰
 أوراق مال�ة غیر مدرجة في سوق مال�ة ۱٫۹۲۳ ۱۲۱,٦٤٤
۲۰٤,۱۸۲ ۱۱۱٫۳۳٥  

 
 مال�ةة في سوق مدرج –المتاحة للب�ع )١

الرصید في 
 نها�ة الفترة

 ال سعودىـألف ر�

التغیر في الق�مة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر�

  صافي الحركة
 خالل الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 بدا�ة الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 

    
مدققةغیر  ــ م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  كما  

  اسھم حقوق الملكیةفي  ثمارإست ۱٤٫۱٥۲ ۳٫۷۹٦ )٤۰۹( ۱۷٫٥۳۹
 سنداتفي  إستثمار ۲۲٫۳۰۹ )۳٫۷٦۳( ۱۰۳ ۱۸٫٦٤۹
 صكوك إستثمار ۱٤٫۰۹۷ ۳۹٫۰۸٥ )٦( ٥۳٫۱۷٦
 في صنادیق مشتركة إستثمار ۱۰٫۰۰۲ ۱۰٫۰۰۰ ٤٦ ۲۰٫۰٤۸

۱۰۹٫٤۱۲ )۲٤ )٦٦۹٫۱۱۸ ٦۰٫٥٦۰  

    
 

 الرصید في 
 السنةنها�ة 
 ال سعودىـألف ر�

التغیر في الق�مة  
 للسنةعادلة ال

 ال سعودىـألف ر�

  صافي الحركة
 السنةخالل 
 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 السنةبدا�ة 

 ال سعودىـألف ر�

 

    
مدققة ــ م٢٠١٤ د�سمبر ٣٠في  كما  

  اسھم حقوق الملكیةفي  إستثمار ــ      ۹۲۱,۱٥ )۷٦۹,۱( ۱٥۲,۱٤
 سندات في إستثمار ۷۳۸,۲۱ ــ      ٥۷۱ ۳۰۹,۲۲
 في صكوك إستثمار ۸٤۰,۲۳ )۷٦۷,۹( ۲٤ ۰۹۷,۱٤
 في صنادیق مشتركة إستثمار ــ      ۰۰۰,۱۰ ۲ ۰۰۲,۱۰
٥٦۰,٦۰ )۱۷۲,۱( ۱٥٤,۱٥ ٦۷۸,٤٥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱٤ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) متاحة للب�عالات اإلستثمار   - ٤
 (تتمة) عمل�ات المساهمین  

 (تتمة) �ةغیر مدرجة في سوق مال -للب�ع المتاحة )٢
الرصید في 
 ةنها�ة الفتر 

 ال سعودىـألف ر�

التغیر في الق�مة 
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر�

  صافي الحركة
 خالل الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 الفترة بدا�ة

 ال سعودىـألف ر�

 

    
مدققةغیر  -م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في   

 في شركة محلیة  إستثمار ۱٫۹۲۳ ــ      ــ      ۱٫۹۲۳
 صكوكفي  إستثمار ٦۰٫۰۰۰ )٦۰٫۰۰۰( ــ      ــ     
 في ودیعة مرابحة إستثمار ٥۹٫۷۲۱ )٦۰٫٥۹۹( ۸۷۸ ــ     

۱٫۹۲۳ ۸۷۸ )۱۲۰٫٥۹۹( ۱۲۱٫٦٤٤  

     

 الرصید في 
 نها�ة الفترة

 ال سعودىـألف ر�

التغیر في الق�مة  
 العادلة للفترة

 ال سعودىـألف ر�

  صافي الحركة
 خالل الفترة

 ال سعودىـألف ر�

 الرصید في 
 الفترة بدا�ة

 ال سعودىـألف ر�

 

    
مدققةــ  م٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  

 شركة محلیةإستثمار في  ۹۲۳,۱ ــ      ــ      ۹۲۳,۱
 صكوكفي  إستثمار ۰۰۰,٦۰ ــ      ــ      ٦۰,۰۰۰
 استثمار في ودیعة مرابحة ٥۱٦,٥۷ ــ      ۲,۲۰٥ ٥۹,۷۲۱
  ٤۳۹,۱۱۹ ــ      ۲,۲۰٥ ۱۲۱,٦٤٤

 
 م٢٠١٥ ســبتمبر ٣٠ فــي لفتــرة التســعة اشــهر المنته�ــةال ســعودي ـملیــون ر�ــ ٠,٦١٢الــر�ح غیــر المحقــق وال�ــالغ  تحمیــلتــم     

قائمــة  علــىال ســعودي) ـملیــون ر�ــ ٥,٢١٦غیــر المحقــق:  الــر�ح م:٢٠١٤ســبتمبر  ٣٠لفتــرة التســعة اشــهر المنته�ــة فــي (
 سـبتمبر ٣٠ستثمارات متاحة للب�ع كما في إن احت�اطي إمارات متاحة للب�ع. التغیرات في حقوق المساهمین كإحت�اطي استث

 ال سعودي).ـملیون ر� ١,٨٧٩: م٢٠١٤د�سمبر  ٣١ال سعودي (ـملیون ر� ١,٩٢١هو  م٢٠١٥
 

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

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

 مدققةغیر  -م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في 
   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
ألف ریـال   

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
         ة للبیعستثمارات المتاحاإل
         وراق حقوق الملكیة:أ

 ۲۹٫۸۳۹  -       -       ۲۹٫۸۳۹  عملیات التأمین
 ۳۹٫٥۱۰  ۱٫۹۲۳  ۲۰٫۰٤۸  ۱۷٫٥۳۹  عملیات المساھمین

         :اوراق إئتمانیة
 ۱۰٥٫۳٥۹  -       ۱۰۰٫۰۰۰  ٥٫۳٥۹  عملیات التأمین

 ۷۱٫۸۲٥  -       ٤۹٫۰۸٦  ۲۲٫۷۳۹  عملیات المساھمین
         
  ۷٥٫٤۷٦  ۱٦۹٫۱۳٤  ۱٫۹۲۳  ۲٤٦٫٥۳۳ 
         

 
۱٥ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) متاحة للب�عالات اإلستثمار   - ٤

 (تتمة) عمل�ات المساهمین

 مدققة -م٢٠١٤ د�سمبر ٣١كما في 
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱ستوى الم  
ألف ریـال   

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
لف ریـال أ 

 سعودي
         ستثمارات المتاحة للبیعاإل

         أوراق حقوق الملكیة:
 ۸۹٥,۱۰  ــ       ــ       ۸۹٥,۱۰  عملیات التأمین

 ۰۷۷,۲٦  ۹۲۳,۱  ۰۰۲,۱۰  ۱٥۲,۱٤  اھمینمسعملیات ال
         :اوراق ائتمانیة
 ۳۸۱,٤٥  ــ       ۰۰۰,٤۰  ۳۸۱,٥  عملیات التأمین

 ٤۰٦,۹٦  ــ       ۰۰۰,۷۰  ٤۰٦,۲٦  ات المساھمینعملی
         شھادات إیداع:

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

 
التغیــرات فــي ســعر  ثیركس تــأســینع، حیــث رشــادياإل الب�ــع�ســعر �التكلفــة أو  مســجلةغیــر متداولــة  الشــركة أدوات حقــوق ملك�ــةلــدى  

الـدخل الشـامل إدخـال ذلـك األثـر فـي قائمـة سـیتم حقوق الملك�ة فقط عندما یتم ب�ع األدوات أو یتم اعت�ارها منخفضة الق�مـة ومـن ثـم 
 الثاني والثالث خالل الفترة.و ول تكن هناك تحو�الت بین المستوي األلم  لمساهمین.األول�ة ل

 
 في، صامدینةمین تأ أقساط – ٥

 م٢٠١٤د�سمبر ٣١
 )مدققة(

 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
 )مدققة(غیر 

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 التأمین وثائقمستحق من حملة  ۲۰۰٫۲۲۷  ۳٤۲,۲۱۸ 
 )١١�ضاح جهات ذات عالقة (اإل –مستحق من حملة وثائق التأمین ۱٦٥٫٥۲۱  ٥۲۹,۱٥۸ 
 هامشكوك في تحصیل دیون مخصص  )۳٤٫۰۷٦( )۲۲,۰۹٤(
 ۷۷۷,۳٥٤  ۳۳۱٫٦۷۲  

 
 :/ السنةخالل الفترة المشكوك في تحصیلها مینأقساط التأحركة مخصص ف�ما یلي 

 
 المنته�ة في  للسنة
 م٢٠١٤د�سمبر ٣١

 )مدققة(

لفترة التسعة أشهر المنته�ة 
 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في

 (غیر مدققة)

 

 ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 

 

 / السنة في بدا�ة الفترة الرصید ۲۲٫۰۹٤  ۷۷۸,۱۹ 
 / للسنة المخصص للفترة ۱۱٫۹۸۲  ۳۲۳,۲ 
 / السنة االستخدام خالل الفترة -      )۷(
 / السنة الرصید في نها�ة الفترة ۳٤٫۰۷٦  ۲۲,۰۹٤ 

 
 

 
۱٦ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 مستحق من معیدي التأمین، صافي – ٦

 م٢٠١٤د�سمبر ٣١
 )مدققة(

 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
 )مدققة(غیر 

 

 ال سعوديـألف ر� يال سعودـألف ر�
  

 معیدي التأمینمن ذمم مدینة  ۱۳٫۳۷٤ ۹۲۱,۷
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها )۲٫٤۱۹( )٤٦۲,۲(

٤٥۹,٥ ۱۰٫۹٥٥  
 

 / السنة:المشكوك في تحصیلها خالل الفترة مینف�ما یلي حركة مخصص أقساط التأ
 ٣١للسنة المنته�ة في

 م٢٠١٤د�سمبر
 )مدققة(

ته�ة ة أشهر المنلفترة التسع
 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في

 )مدققة(غیر 
 

 

  ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 السنة الرصید في بدا�ة الفترة/ ۲٫٤٦۲ ٦۹۹,۲

 المخصص خالل الفترة/ السنة عكس  )٤۳( )۲۳۷(
 الرصید في نها�ة الفترة/ السنة ۲٫٤۱۹ ٤٦۲,۲

 
 المستحقة لزكاة وضر��ة الدخلا - ٧

 .بناًء على افضل ما لدى االدارة من تقدیرات ستحقة الدفع تم احتساب الزكاة الم 

 ٣١ للسنة المنته�ة في
 م٢٠١٤د�سمبر 

ة أشهر المنته�ة تسعلفترة ال
 :المستحقة الدفعحركة الزكاة ف�ما یلي  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في

  )مدققة(غیر  )مدققة(
  ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�

  السنة /الفترة ةبدا�الرصید في  ۱۱٫۱۷٦ ۹۲۹,۲۱
 للسنة /للفترةالمحمل  ۳٫٥۰۰ ۳,٥۳٥

 السنة /خالل الفترة المدفوع -      )۲۸۸,۱٤(
 السنة /الفترة نها�ةالرصید في  ۱٤٫٦۷٦ ۱۱,۱۷٦

 

نظمـة المال�ـة ذات لأل لـى �عـض التعـد�الت وفقـاإ ساسـ�ة�صورة أكاة ئج الخاضعة للز الفروقات بین النتائج المال�ة والنتاتعود 
 الصلة.

 
 الوضع الزكوي 

وحصــلت علــى شــهادات  م٢٠١٤حتــى  م٢٠٠٩د�ســمبر  ٣١قامــت الشــركة بتقــد�م إقراراتهــا الزكو�ــة للســنوات المنته�ــة فــي 
 زكاة مقیدة.

 
مصلحة الزكاة وضر��ة  من م٢٠١١إلى  م٢٠٠٩ للسنوات ةنهائ�م حصلت الشركة على ر�وطات زكو�ة ٢٠١٣خالل عام 

. تعتقـد اإلدارة أن سـعودي الـر�ـ ملیـون  ١٧٬٦٩�مبلـغ  زكـوي مصلحة �موج�ه مـن الشـركة التـزام لا طالبت) المصلحةالدخل (
سـوف ن نتیجــــة اإلعتـــراض وهي على ثقة �أأعاله،  الر�وطاتعلى  هادارة اعتراضاإلقدمت . كافيالمكون  مخصص الزكاة

ال سـعودي ف�مـا یتعلـق بهـذه ـر�ـ ملیـون  ١٤٬٢٨٨ �سـدادالشـركة  م, قامـت٢٠١٤وخالل عـام  تكون في صالحهــا. ومع ذلك،
 م .٢٠١٤م الى ٢٠١٢لم تصدر المصلحة �عد الر�وط للسنوات من  .م٢٠١٤خالل سنة  الر�وطات

 
۱۷ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) المستحقة �ة الدخللزكاة وضر�ا - ٧

 

 الوضع الزكوي (تتمة)    
مملكــة العر��ــة الســعود�ة. الزكــاة المط�قــة فــي ال الشــركة ومعرفتهــا �متطل�ــات أنظمــةعلــى فهــم  اً تــم احتســاب الوعــاء الزكــوي بنــاء    

مختلفة وتقوم المصلحة بإصدار الر�وط الزكو�ة والتي قد تختلف عـن اإلقـرارات المقدمـة مـن  تفسیراتل الزكو�ة تخضع األنظمة
 قبل الشركة.

 رأس المال  - ٨
 

ــ ٢٨٠رأس المــال المصــرح �ــه والمصــدر  یبلــغ ــ ١٠ن ســهم ق�مــة الســهم الواحــد ملیــو  ٢٨ال ســعودي مقســم الــى ـملیــون ر� ال ـر�
 سعودي. 

 
م  ٢٠١٥فبرایـــر  ١٨هــــ الموافـــق ١٤٣٦ الثـــانير��ـــع  ٢٩ فـــي ةالمنعقـــد ةغیـــر العاد�ـــ الجمع�ـــة العموم�ـــةهمین فـــي المســـا تمـــداع

ى موافقـة الجهـات التنظم�ـة فقـد تـم ن الشـركة حصـلت علـوحیـث أ ،ال سـعوديـملیون ر�ـ ٢١٠ �مبلغ ولو�ةأسهم حقوق إصدار أ
م وانتهـت ٢٠١٥ر فبرایـ ٢٢في  والتي بدأت االكتتابفترة  ـال للسهم الواحد خاللر� ١٠�سعر  سهم عاد�ة ملیون أ ٢١ صدارا

لــى ـال ســعودي إملیــون ر�ــ ٢٨٠مــال الشــركة مــن  م. وقــد اســتكملت اإلجــراءات النظام�ــة وتــم ز�ــادة رأس٢٠١٥مــارس  ١٠فــي 
 ٢١٠س المــال �مبلــغ أصــدار لز�ــادة ر إ ـال ســعودي  كتكلفــةملیــون ر�ــ ٩٥,٤تكبــدت الشــركة مبلــغ   ـال ســعودي.ملیــون ر�ــ ٤٩٠

 حقـوق المسـاهمیني تـم احتسـا�ه مـن خـالل قائمـة التغیـرات فـي والـذ أولو�ـة ـال سعودي من خالل إصدار أسـهم حقـوق ملیون ر�
 .األول�ة

 
 ي نظاميإحت�اط  - ٩

 
من صافي  ٪٢٠ي نظامي بتحو�ـل إحت�اطة، تقوم الشركة بتكو�ن في المملكة العر��ة السعود�التأمین تمش�ًا مع متطل�ات نظام 

 للتوز�ع قابلي غیر حت�اطهذا اإلن علمًا �أ ،المدفوع من رأس المال ٪١٠٠ي حت�اطإلى أن یبلغ اإلللمساهمین السنوي  الدخل
 حت�اطي النظامي في نها�ة السنة.سیتم التحو�ل الى اإل و

 
 ود�عة نظام�ة  - ١٠

 

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
 )مدققة(
 

  )مدققة(غیر 

  ال سعوديـألف ر� ال سعوديـألف ر�
 عمل�ات المساهمین  

 ود�عة نظام�ة ٤۹٫۰۰۰ ۰۰۰,۲۸
 

مــن رأس  ٪١٠بنســ�ةالود�عــة النظام�ــة  ، قامــت الشــركة بإیــداعتمشــ�ًا مــع متطل�ــات نظــام التــأمین فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة
فـي بنـك تـم إخت�ـاره مـن قبـل  )سـعودير�ــال ملیـون  ٢٨: ٢٠١٤د�سـ�مر  ٣١( ال سعوديـملیون ر� ٤٩ق�مته ما  المال المدفوع

هــذه الود�عــة النظام�ــة بــدون موافقــة مؤسســة النقــد العر�ــي  ال تمتلــك الشــركة حــق التصــرف فــي. مؤسســة النقــد العر�ــي الســعودي
  .سة النقد العر�ي السعوديهي مستحقة لمؤس هذه الود�عة و العموالت الناتجة عن السعودي
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 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١١

 ٣٠م  و ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠شهر المنته�ة في أ التسعةفترتي  خالل ذات العالقة الجهاتهم المعامالت مع أ ف�ما یلي 
 م:٢٠١٤ سبتمبر

   لفترة التسعة أشهر المنته�ة في المعامالت
   م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

 الجهة ذات العالقة طب�عة المعاملة )مدققة(غیر  )مدققة(غیر 
   ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

 عمل�ات التأمین   
 السعود�ةمجموعة بن الدن   مكتت�ة أقساط تأمین ۹۷٫۰٥۹ ۱۳۰٫۱٥۱

  مطال�ات مدفوعة )۸۹٫۹۳۱( )۲٥۹٫۱٦٥(
    
 عضاء مجلس االدارة: أ    
 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  رسوم معالجة المطال�ات )۱٫٤۲٦( )٤٫٦٤۳(

  دفعات مسددة ۲٫۸۰۳ ٥٫۰۷۹
 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  أقساط تأمین مكتت�ة ۳۹۹ ٦۲۳

  مطال�ات مدفوعة )٦٤۲( )۰۰۹,۱(
 حسان محاسني  المحاميمكتب  أقساط تأمین مكتت�ة ٤۹٥ ۳٦۸

  مطال�ات مدفوعة )۳۸۸( )۲٥۳(
 ك�ار التنفیذین  مكافآت ومصروفات ذات صلة ۳٬٦۲۰ ۳٫٥۰۹

 عمل�ات المساهمین   
 أعضاء مجلس اإلدارة    كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم ۸۲۸ ۸۷۲

 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١

  )مدققة(غیر  )مدققة(
  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

 التأمینعمل�ات   
 ات ذات عالقةمستحق من جه  

 السعود�ةمجموعة بن الدن  ۱٦٥٫٤۲۸ ۳۰۰,۱٥۸
 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  )۸٦( ۱٥۷

 حسان محاسني  المحاميمكتب  ۱۷۹ ۷۲
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 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١١

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ م٢٠١٤د�سمبر  ٣١
  )مدققة(غیر  )مدققة(

  ألف ر�ـال سعودي ـال سعوديألف ر�
 ذات عالقة ةجهلمستحق   

 (كارز)  واألخطارخدمات المطال�ات  )٤۸۸( ۸۸۹
   
 مساهمینعمل�ات ال  
 ذات عالقة اتجهلمستحق   

 أعضاء مجلس اإلدارة     ۲٦۱ ٤۰
 نجم لخدمات التأمین شركة    ۲۷۰ ۲۷۰

 

تأمین  قساطومصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى وأخرى موجودات أو  مقدماً  مدفوعة صروفاتعاله متتضمن األرصدة أ 
  مدینة، صافي والمستحق لحملة وثائق التامین.

 
 

 السھم األساسي والمخفض  ربحیة – ۱۲
 

 .للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة الدخلتم احتساب ر�ح�ة السهم للفترة بتقس�م صافي 
 
 ســهمصــدار أالفائــدة مــن إة الســا�قة لــ�عكس عنصــر للفتــر  المعــدل �ــأثر رجعــيســهم م احتســاب المتوســط المــرجح لعــدد األتــ ) أ(

 :"ر�ح�ة السهم" كما یلي ٣٣رقم  لمتطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي ط�قاً  .أولو�ةحقوق 
 

ة اشهر لفترة التسع
 ٣٠المنته�ة في 

 م٢٠١٤ سبتمبر

ة اشهر تسعلفترة ال
 ٣٠ي المنته�ة ف

 م٢٠١٥ سبتمبر

 

 )مدققةغیر (
 

  )مدققة(غیر 

 ینایر ("�اآلالف") ١سهم عاد�ة كما في إصدار أ ۲۸٫۰۰۰  ۲۸٫۰۰۰ 
 الف")"�اآل(أولو�ة حقوق سهم أإلصدار  الفائدةتأثیر عنصر  -      ۸٫٤۰۰ 

 الف")("�اآل أسهم حقوق أولو�ةتأثیر إصدار  ۱۷٫۳۰۸  -     
 �اآلالف")"( د�ةسهم العاسط المرجح لعدد األالمتو  ٤٥٫۳۰۸  ۳٦٫٤۰۰ 

 
ة النظر�ـ الق�مـةوالـذي هـو معـدل  ٣,١التعـدیل  معامـلسـتخدام إسهم العاد�ة للفترة السا�قة باأل دحتساب المتوسط المرجح لعدإتم 

 سـهم العـاديال سـعودي  للـر�ـ ٦١,٢١ غ�مبلـ االغـالقسـعر و لسـهم العـادي ال سـعودي لـر�ـ ٦٣,١٦�مبلـغ لق�مة حق االكتتـاب 
 .أولو�ة سهم حقوق أصدار إسهم قبل الذي تم ف�ه تداول األ رخیفي الیوم األ

 
  :ساس�ة والمخفضة للسهم كما یلياأل ر�احتم احتساب األ (ب)

 
ة أشهر تسعلفترة ال

  ٣٠المنته�ة في
 م٢٠١٤ سبتمبر

ة أشهر تسعلفترة ال
  ٣٠المنته�ة في

 م٢٠١٥ سبتمبر

 

 )مدققةغیر (
 

  )مدققة(غیر 

 سعودي) (ألف ر�ـال صافي الدخل للفترة ۳٦٫۱۱۳  ٥٫۳۹۳ 
 )أ ١٢�ضاح (اإل -)سهم العاد�ة ("�اآلالف"المتوسط المرجح لعدد األ ٤٥٫۳۰۸  ۳٦٫٤۰۰ 
   
 معدلة –)ال سعوديـساس�ة والمخفضة  للسهم (ر�األ ر�احاأل ۰٫۸۰  ۰٫۱٥ 
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 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
        

 المعلومات القطاع�ة –  ١٣ 
 

�النس�ة لنشاطات الشركة وموجوداتها  االعمالة إعداد التقار�ر الداخل�ة �الشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات مع طر�ق تمش�اً 
 ومطلو�اتها كما هو مبین أدناه.

 

عمل�ات  موجودات القطاعات تتضمنال  .االستثمار دخلو العموم�ة واإلدار�ة  المصروفاتنتائج القطاعات  تتضمنال 
 معیدي التأمین منمستحق ، (صافي) التأمین المدینة قساطأ، المتاحة للب�ع اتستثمار اإل مه،النقد وما فى حك ،التأمین

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

 والمطلو�اتالمستحقة  الم�الغإلى حملة الوثائق،  مستحقمعیدي التأمین،  مستحق إلىمطلو�ات القطاعات  تتضمن ال
 نها�ة الخدمة للموظفین.و إلى عمل�ات المساهمین مستحق الألخرى، ا
 

 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في      
 غیر مدققة –م٢٠١٥ سبتمبر

  طبي مرك�ات ةطاق خرى أ المجموع
  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

      
 مین المكتت�ةأقساط التأإجمالي  ٥۱٫۳۸٦  ۱٦۰٫٥٤٤ ٤۱٫۳۳۳ ٦۰٫۲٦٦ ۳۱۳٫٥۲۹

 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  -      )۱۸٥( )٤۰٫٦۲۱( )٤۹٫۲۰۰( )۹۰٫۰۰٦(
 اقساط تأمین فائض الخسارة         )۳۰۰( )۲۳۸( -      )٥۷۰( )۱٫۱۰۸(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ٥۱٫۰۸٦  ۱٦۰٫۱۲۱ ۷۱۲ ۱۰٫٤۹٦ ۲۲۲٫٤۱٥

)۲۸٫٥۳۹( )۲٫۰۷٦( ۱٥ )٦٫۹۰٤( )۱۹٫٥۷٤( 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتس�ة
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ۳۱٫٥۱۲  ۱٥۳٫۲۱۷ ۷۲۷ ۸٫٤۲۰ ۱۹۳٫۸۷٦
  المكتس�ة التأمیناعادة  والتعم -      ۱۸٦ ٦٥۰ ۹٫۹۸۷ ۱۰٫۸۲۳

────── ────── ────── ────── ──────  
۲۰٤٫٦۹۹ ۱۸٫٤۰۷ ۱٫۳۷۷ ۱٥۳٫٤۰۳  ۳۱٫٥۱۲    

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

 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۱۹٫۲۰۷  ۱۰۰٫٦۱۷ -      ۲٤٫٥۸۷ ۱٤٤٫٤۱۱

)۲۲٫۲۹۰( )۲۲٫۲۹۰(      -      -      - 
من  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

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

 المدفوعة المطال�ات صافي ۱۹٫۲۰۷  ۱۰۰٫٦۱۷ -      ۲٫۲۹۷ ۱۲۲٫۱۲۱
 التسو�ة تحت المطال�ات صافي في التغیر ۱۲٫۷۹۳  ۱۲٫٥۲۷ -      ٦٫٥٤۲ ۳۱٫۸٦۲

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي المطال�ات المتكبدة ۳۲٫۰۰۰  ۱۱۳٫۱٤٤ -      ۸٫۸۳۹ ۱٥۳٫۹۸۳

 التأمین وثائق االستحواذ على تكالیف ۲٫٥۷٤  ٥٫۳۸٦ -      ۲٫۱٦۹ ۱۰٫۱۲۹
 قائمةاحت�اطي مخاطر  ۲٫۲۰۰  -      -      -      ۲٫۲۰۰

────── ────── ────── ────── ──────  
۱٦٦٫۳۱۲ ۱۱٫۰۰۸      - ۱۱۸٫٥۳۰  ۳٦٫۷۷٤  

────── ────── ────── ────── ──────  
 االكتتاب نتیجةصافي  )٥٫۲٦۲( ۳٤٫۸۷۳ ۱٫۳۷۷ ۷٫۳۹۹ ۳۸٫۳۸۷

      
 عموم�ة و إدار�ة (غیر موزعة) مصروفات     )۲٥٫۰۷۹(
 اتعاب اشراف وتفت�ش  )۱٦۰( )۷٦٤( )۲۰٦( )۲۱٥( )۱٫۳٤٥(
 لضمان الصحي التعاونيمجلس ا أتعاب )۳۳۰( -      -      -      )۳۳۰(

 (غیر موزعة) استثمار دخل     ۱٫۲۸۱
──────      

 الفائض من عمل�ات التأمین     ۱۲٫۹۱٤
══════      
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 (تتمة) المعلومات القطاع�ة – ١٣
 

     
  ٣٠المنته�ة في التسعة أشهر لفترة 

 مدققةغیر  –م٢٠١٥ سبتمبر
  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

 ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ال سعوديألف ر�ـ
 

 

 التأمین المكتت�ة أقساطإجمالي  ۹۹٫٦۲٥ ٥۳۲٫٥٤٥ ۱۱٥٫۱٦۷ ۱۷۳٫۷۳٥ ۹۲۱٫۰۷۲
 أقساط إعادة التأمین المسندةناقصا:  -      )۹۸۲( )۱۱۳٫۱۸٤( )۱۳٤٫۳۹۱( )۲٤۸٫٥٥۷(
 اقساط تأمین فائض الخسارة         )٦۰۰( )۷۱٤( -      )۱٫۹٦٤( )۳٫۲۷۸(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۹۹٫۰۲٥ ٥۳۰٫۸٤۹ ۱٫۹۸۳ ۳۷٫۳۸۰ ٦٦۹٫۲۳۷

)۱۲۸٫٦٥۷( ۳٫٤۲۷ )٦۳٦( )۱۲٦٫۹٦۳( )٤٫٤۸٥( 
 غیر التأمین أقساط صافي في التغیر

 المكتس�ة
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ۹٤٫٥٤۰ ٤۰۳٫۸۸٦ ۱٫۳٤۷ ٤۰٫۸۰۷ ٥٤۰٫٥۸۰
 عموالت اعادة التأمین المكتس�ة ۱ ٤۷۸ ۱٫۹۷٥ ۲۹٫۲۳٤ ۳۱٫٦۸۸

────── ────── ────── ────── ──────  
٥۷۲٫۲٦۸ ۷۰٫۰٤۱ ۳٫۳۲۲ ٤۰٤٫۳٦٤ ۹٤٫٥٤۱  

────── ────── ────── ────── ──────  
 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۹۹٫۰۷۳ ۳۷۰٫۳۸۸ -      ٤۳٫٤۰۷ ٥۱۲٫۸٦۸

)٤۰٫٦۳۷( )۳٥٫٥۰٥٫( -      )٦۱۳۱(      - 
ناقصا : حصة معیدي التأمین من 

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

 المدفوعة المطال�ات صافي ۹۹٫۰۷۳ ۳٦٥٫۲٥۷ -      ۷٫۹۰۱ ٤۷۲٫۲۳۱
 التسو�ة تحت المطال�ات صافي في التغیر ۲٫۱۰٥ )٥٤٫۱۱۸( -      ٤٫۱۲٥ )٤۷٫۸۸۸(

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي المطال�ات المتكبدة ۱۰۱٫۱۷۸ ۳۱۱٫۱۳۹ -      ۱۲٫۰۲٦ ٤۲٤٫۳٤۳

 تكالیف االستحواذ على وثائق التأمین ٤٫۱٦۹ ۱۲٫۰٥۸ -      ٦٫۰۷۱ ۲۲٫۲۹۸
 ت�اطي مخاطر قائمةاح ۲٫۲۰۰ -      -      -      ۲٫۲۰۰

────── ────── ────── ────── ──────  
٤٤۸٫۸٤۱ ۱۸٫۰۹۷      - ۳۲۳٫۱۹۷ ۱۰۷٫٥٤۷  

────── ────── ────── ────── ──────  
 األكتتاب نتائج صافي )۱۳٫۰۰٦( ۸۱٫۱٦۷ ۳٫۳۲۲ ٥۱٫۹٤٤ ۱۲۳٫٤۲۷

      
 عموم�ة و إدار�ة (غیر موزعة) مصروفات     )۸۷٫۰۹۳(
 اتعاب اشراف وتفت�ش )٤۷۹( )۲٬۰۲۸( )٥۷٥( )٦۲٥( )۳٫۷۰۷(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۱٬۰۳٤( -      -      -      )۱٫۰۳٤(

 (غیر موزعة) استثمارایرادات      ۲٫۰٦٦
──────      

 الفائض من عمل�ات التأمین     ۳۳٫٦٥۹
═══════      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
۲۲ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) المعلومات القطاع�ة – ١٣
 
 

 مدققةغیر  –م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

     
 موجودات عمل�ات التأمین

 
 كتس�ةالمصة معیدي التأمین من األقساط غیر ح -      ۲٤۹ ٥۱٫۰٥۰ ۱۹٤٫۹۲۱ ۲٤٦٫۲۲۰

۲۷٦٫۰٤۸ ۲۷۲٫۹۱۷      - ۱٫٥۸۲ ۱٫٥٤۹ 
حصة معیدي التأمین من المطال�ات تحت 

 التسو�ة
  مؤجلة وثائق إقتناء تكالیف ٤٫۷۷۹ ۱۱٫۲۱٥ -      ٥٫۳۳۰ ۲۱٫۳۲٤

 غیر موزعةموجودات      ۸٥۰٫٤٦۱
──────      
 جمالي موجودات عمل�ات التأمینإ     ۱٫۳۹٤٫۰٥۳
══════      

      
 وفائض عمل�ات التامین مطلو�ات     

 أقساط تأمین غیر مكتس�ة ٥۸٫۸۰۱ ۳۲۱٫۱۹٦ ٥۱٫٦۸٦ ۲۰۸٫٤٤٦ ٦٤۰٫۱۲۹
 احت�اطي مخاطر قائمة ۲٫۲۰۰ -      -      ۳٫۲۸۲ ٥٫٤۸۲
 مخصص معالجة المطال�ات -      ۲٫٤۰٥ -      -      ۲٫٤۰٥

 احت�اطي كوارث -      -      -      ٥۰۰ ٥۰۰
 مطال�ات تحت تسو�ة ٥۲٫۷۷۱ ۱۲۹٫۱٥٦ -      ۲۹٦٫۰۸۱ ٤۷۸٫۰۰۸

 دخل عموالت غیر مكتس�ة  -      ۲٦٥ -      ۲۸٫۳۷٦ ۲۸٫٦٤۱
 مطلو�ات غیر موزعة وفائض متراكم     ۲۳۸٫۸۸۸

──────      

۱٫۳۹٤٫۰٥۳     
والفائض  عمل�ات التأمینإجمالي مطلو�ات 

 المتراكم
══════      

 
۲۳ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) لقطاع�ةالمعلومات ا – ١٣

 
 سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في      

 غیر مدققة -م٢٠١٤
  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
      

 ن المكتت�ةالتأمی أقساطإجمالي  ۳۹٫۲۷٤ ۱۳۰٫٥٥۸ ۳٥٫۱۱۹ ٤۲٫۷۱۳ ۲٤۷٫٦٦٤
 المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  )۱۷( )۲۳۸( )۳٤٫٥۱٤( )۳٤٫۳۰٥( )٦۹٫۰۷٤(
 اقساط تأمین فائض الخسارة         )۳۲۲( )۲٥۰( -      )۱٫۰٦٤(  )۱٫٦۳٦(

────── ────── ────── ────── ──────  
 المكتت�ة التأمین أقساط صافي ۳۸٫۹۳٥ ۱۳۰٫۰۷۰ ٦۰٥ ۷٫۳٤٤ ۱۷٦٫۹٥٤

 المكتس�ة غیر التأمین أقساط صافي في التغیر ۳٫۰٥۲ ۱٤٫۰۸٤ )٤٥( ٥٫٦٤۳ ۲۲٫۷۳٤
────── ────── ────── ────── ──────  

 التأمین المكتس�ة أقساطصافي  ٤۱٫۹۸۷ ۱٤٤٫۱٥٤ ٥٦۰ ۱۲٫۹۸۷ ۱۹۹٫٦۸۸
  المكتس�ة  التأمین إعادة عموالت -      ۲۳۳ ٥٥۲ ۹٫٦۹۰ ۱۰٫٤۷٥

────── ────── ────── ────── ──────  
۲۱۰٫۱٦۳ ۲۲٫٦۷۷ ۱٫۱۱۲ ۱٤٤٫۳۸۷ ٤۱٫۹۸۷  

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

 المدفوعة المطال�ات إجمالي ۸٦٫۹٥۷ ۱۱۲٫۳۰٥ ۷٫٤۸۰ ۲۳٫٥٦٦ ۲۳۰٫۳۰۸

)۳۰٫۰۰۸( )۲۱٫۷۳۸( )۷٫۳۸۸( )۱۲۷( )۷٥٥( 
من المطال�ات  التأمین معیدي حصة:  ناقصا

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

 المدفوعة المطال�ات صافي ۸٦٫۲۰۲ ۱۱۲٫۱۷۸ ۹۲ ۱٫۸۲۸ ۲۰۰٫۳۰۰
 التسو�ة تحت المطال�ات صافي في التغیر )٤٤٫۲٥۸( ۳٫۰۸۱ )۱۰٦( ۹۸٤ )٤۰٫۲۹۹(

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي المطال�ات المتكبدة ٤۱٫۹٤٤ ۱۱٥٫۲٥۹ )۱٤( ۲٫۸۱۲ ۱٦۰٫۰۰۱

 التأمین ثائق االستحواذ على تكالیف ۱٫۰۰٤ ۱٫٥۲۷ -      ۲٫۱٦۳ ٤٫٦۹٤
────── ────── ────── ────── ──────  

۱٦٤٫٦۹٤٫ ٥۹۷٥ )۱٤( ۱۱٦٫۷۸٤ ٦۲٫۹٤۸  
────── ────── ────── ────── ──────  

 اإلكتتاب نتیجةصافي  )۹٦۱( ۲۷٫٦۰۱ ۱٫۱۲٦ ۱۷٫۷۰۲ ٤٥٫٤٦۸
      
 موم�ة وادار�ة (غیر موزعة)مصروفات ع     )۲٦٫۳۰۷(
 اتعاب اشراف وتفت�ش )۱۹٦( )٦٥۳( )۱۷٦( )۲۰۰( )۱٫۲۲٥(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۳۹۳( -      -      -      )۳۹۳(

 دخل استثمار (غیر موزعة)     ۱٫۰۹٥
──────      

 من عمل�ات التأمین الفائض     ۱۸٫٦۳۸
══════                      

 
۲٤ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) المعلومات القطاع�ة – ١٣
 

 سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنته�ة في  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع
 غیر مدققة –م ٢٠١٤

  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي
      

 مالي أقساط التأمین المكتت�ةإج ۱۳۹٫۰۷٥ ٤۱۲٫٦۷۷ ۱۰٥٫۳٥٦ ۱۷۱٫۰۳۹ ۸۲۸٫۱٤۷
 ناقصًا: أقساط إعادة التأمین المسندة )۱۸(  )٦٦۳( )۱۰۳٫٥٤۳( )۱۲۹٫۹۰۰( )۲۳٤٫۱۲٤(
 اقساط تأمین فائض الخسارة         )٥۳٤(  )۷٥۰( -      )۲٫۳۲۲( )۳٫٦۰٦(

────── ────── ────── ────── ──────  
 أقساط التأمین المكتت�ة صافي ۱۳۸٫٥۲۳ ٤۱۱٫۲٦٤ ۱٫۸۱۳ ۳۸٫۸۱۷ ٥۹۰٫٤۱۷

 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتس�ة )۱۹٫۹۸۱( ۲٫۷۳۱ )٦۸٤( )۲٫۰۷٥( )۲۰٫۰۰۹(
────── ────── ────── ────── ──────  

 صافي أقساط التأمین المكتس�ة ۱۱۸٫٥٤۲ ٤۱۳٫۹۹٥ ۱٫۱۲۹ ۳٦٫۷٤۲ ٥۷۰٫٤۰۸
 المكتس�ة  عموالت إعادة التأمین  ۱ ٦٥٥ ۲٫۰٦۸ ۲٦٫۹۷٥ ۲۹٫٦۹۹

────── ────── ────── ────── ──────  
٦۰۰٫۱۰۷ ٦۳٫۷۱۷ ۳٫۱۹۷ ٤۱٤٫٦٥۰ ۱۱۸٫٥٤۳  

────── ────── ────── ────── ──────  
 إجمالي المطال�ات المدفوعة ۱۳٦٫۹٥۱ ٤۰۸٫۱٥۱ ۷٫٤۸۰ ۹۰٫۳٥۹ ٦٤۲٫۹٤۱

)۹۳٫۰۲۲( )۸۲٫٤٥۲( )۷٫۳۸۸( )٥٤۳( )۲٫٦۳۹( 
ن المطال�ات ناقصًا: حصة معیدي التأمین م

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

 صافي المطال�ات المدفوعة ۱۳٤٫۳۱۲ ٤۰۷٫٦۰۸ ۹۲ ۷٫۹۰۷ ٥٤۹٫۹۱۹
 التغیر في صافي المطال�ات تحت التسو�ة )۲۷٫۰٦۰( )۱۷٫٦۱٦( -      ۱٫۱۱٦ )٤۳٫٥٦۰(

────── ────── ────── ────── ──────  
 صافي المطال�ات المتكبدة ۱۰۷٫۲٥۲ ۳۸۹٫۹۹۲ ۹۲ ۹٫۰۲۳ ٥۰٦٫۳٥۹

 تكالیف االستحواذ على ثائق التأمین ۳٫۳۰۹ ٤٫۸۳۳ -      ٥٫٤۳۷ ۱۳٫٥۷۹
────── ────── ────── ────── ──────  

٥۱۹٫۹۳۸ ۱٤٫٤٦۰ ۹۲ ۳۹٤٫۸۲٥ ۱۱۰٫٥٦۱  
────── ────── ────── ────── ──────  

 إلكتتابصافي نتیجة ا ۷٫۹۸۲ ۱۹٫۸۲٥ ۳٫۱۰٥ ٤۹٫۲٥۷ ۸۰٫۱٦۹
      

 مصروفات عموم�ة وٕادار�ة (غیر موزعة)     )۷٥٫۳۲٥(
 أتعاب إشراف وتفت�ش )٦۹٥( )۲٫۰٦۱( )٥۲۷( )۷٦٥( )٤٫۰٤۸(
 مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب )۱٫٥٤۱( -      -      -      )۱٫٥٤۱(

 استثمار (غیر موزعة) دخل     ۲٫٦۸۳
──────      

 ن عمل�ات التأمینم الفائض     ۱٫۹۳۸
══════      

 

 
۲٥ 

   



 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 

 (تتمة) المعلومات القطاع�ة – ١٣
 

 مدققة –م٢٠١٤د�سمبر  ٣١كما في  طبي مرك�ات طاقة أخرى  المجموع
  ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي ألف ر�ـال سعودي

 موجودات عمل�ات التأمین     
      

 حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتس�ة ــ      ٦٦٤ -      ۱٦٥٫۲۷۲ ۱٦٥٫۹۳٦

۱۰۰٫۸٤٥ ۹٥٫۹٥۷ 
     - 

۳٫٥۷٤ ۱٫۳۱٤ 
حصة معیدي التأمین من المطال�ات تحت 

 التسو�ة
 إقتناء وثائق مؤجلة تكالیف ۱٫۱٦۱ ٦٫٤۹٥ -      ٦٫۳۲۹ ۱۳٫۹۸٥

 غیر موزعةموجودات      ۷٤٦٫٥۸۹
──────      
 جمالي موجودات عمل�ات التأمینإ     ۱٫۰۲۷٫۳٥٥
══════      

 وفائض عمل�ات التامین  مطلو�ات     
      

 غیر مكتس�ةتأمین أقساط  ٥٤٫۳۱٦ ۱۹۳٫۱۳۹ -      ۱۸۳٫۷۳۳ ٤۳۱٫۱۸۸
 احت�اطي مخاطر قائمة ــ      ــ      -      ۳٫۲۸۲ ۳٫۲۸۲
 المطال�ات مخصص معالجة ــ      ۲٫٤۰٥ -      ــ      ۲٫٤۰٥

 دخل عموالت غیر مكتس�ة  ــ      ۱٦۰ -      ۲۹٫۲۸۳ ۲۹٫٤٤۳
 احت�اطي كوارث ــ      ــ      -      ٥۰۰ ٥۰۰

 مطال�ات تحت تسو�ة ٥۰٫٤۳۱ ۱۸٥٫۲٦٦ -      ۱۱٤٫۹۹٥ ۳٥۰٫٦۹۲
 مطلو�ات غیر موزعة وفائض متراكم     ۲۰۹٫۸٤٥

──────      

۱٫۰۲۷٫۳٥٥  
 

  
ات عمل�ات التأمین والفائض إجمالي مطلو� 

 المتراكم
══════      

 
 الق�مة العادلة لألدوات المال�ة – ١٤

 
الق�مة العادلة هي المبلغ الذي �مكن م�ادلة أصل أو سداد التزام �ـه بـین طـرفین �علمهمـا ومـلء إرادتهمـا فـي معاملـة تـتم علـى أسـس 

ومبلــغ  متاحــة للب�ــع ســتثماراتإ و  (صــافي) مدینــة ي حكمــه وأقســاط  تــأمینتتكــون الموجــودات المال�ــة للشــركة مــن نقــد ومــا فــ ٠تجار�ــة
وم�ـالغ مسـتحقة لمعیـدي  تحـت التسـو�ةمـن مطال�ـات  المال�ة هاوود�عة نظام�ة وتتكون مطلو�ات (صافي) مینمعیدي التأمستحق من 

ال تختلــف الق�مــة العادلــة  .خــرى ات األو�عــض المطلو�ــ وم�ــالغ مســتحقة لعمل�ــات المســاهمین الوثــائق لحملــة وم�ــالغ مســتحقة مینأالتــ
 عداد القوائم المال�ة.كما في تار�خ إ  للموجودات والمطلو�ات المال�ة للشركة جوهر�ا عن ق�متها الدفتر�ة
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 لتعاونيالشركة المتحدة للتأمین ا
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة (تتمة)
   م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ كما في

 
 (تتمة) الق�مة العادلة لألدوات المال�ة – ١٤

 

 العادلة  �مةمة العادلة والتسلسل الهرمي للقتحدید الق�
 ألدوات المال�ة واإلفصاح عنها: العادلة لق�مة ال�ات التال�ة لتحدید تستخدم الشركة المستو 

 

 (دون تعدیل أو إعادة ترتیب). الموجودات أو المطلو�ات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات ١المستوى 
 

أخـرى تسـتند جم�ـع المـدخالت  مماثلـة أو أسـالیب تقیـ�ممال�ـة : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلو�ات ٢المستوى 
 الهامة لها إلى ب�انات مرصودة للسوق.

 

 : أسالیب تقی�م ال �ستند أي مدخل مهم منها إلى ب�انات سوق �مكن مالحظتها.٣وى المست
 

 أرقام المقارنة – ١٥
 

 تأثیر على صافي الدخل هذه التعد�الت ل�س لها اي لفترة الحال�ة.ة السا�قة لتتوافق مع عرض االفتر  أرقام�عض  تبو�بأعید 
 م المعروضة سا�قاً ٢٠١٤ د�سمبر ٣١او على حقوق المساهمین كما في  ٢٠١٥سبتمبر ٣٠عن الفترة المنته�ة في  
 

 موافقة مجلس اإلدارة – ١٦
 
 .م٢٠١٥ اكتو�ر ١٥ الموافق هـ١٤٣٧محرم  ٢ دارة بتار�خمن مجلس اإل الموجزة األول�ةالموافقة على القوائم المال�ة  تتم
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