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 معلومات عامة -3

، ، "الشركة"ست فً المملكة العربٌة السعودٌة()شركة مساهمة سعودٌة تؤس شركة اإلتحاد للتؤمٌن التعاونًتم تؤسٌس 
. تعمل 7ٕٓٓأبرٌل  ٖهـ الموافق 8ٕٗٔربٌع األول  ٘ٔبتارٌخ الصادر  ٕ٘/  المرسوم الملكً رقم مبموجب 

ٌناٌر  ٖٓهـ الموافق 9ٕٗٔمحرم  ٕٔبتارٌخ الصادر  ٖٖٕٗٓٙٓٔ٘ٓ رقم السجل التجاريالشركة بموجب 
 . العنوان المسجل للمكتب الرئٌسً للشركة هو كما ٌلً:8ٕٓٓ

 
 للتؤمٌن التعاونً اإلتحادشركة 

 المكتب الرئٌسً
 طرٌق الملك فهد

 ٕٕٓٔص ب: 
  ، المملكة العربٌة السعودٌة9ٕٖ٘ٔالخبر 

 
وذلك وفقاً لنظام مراقبة ، عاونً وكل ما ٌتعلق بهذه األعمالٌتمثل نشاط الشركة الرئٌسً فً مزاولة أعمال التؤمٌن الت

الرئٌسٌة  أنشطتهاشركات التؤمٌن التعاونً )"النظام"( ولوائحه التنفٌذٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. وتشتمل 
 والهندسى والحوادث العامة وؼٌرها. والممتلكات الطبى والسٌارات التؤمٌن لألعمال على

 
، صدر قانون مراقبة شركات التؤمٌن التعاونً )"قانون ـهٕٗٗٔجمادى الثانً  ٕ، الموافق ٌٖٕٓٓولٌو  ٖٔفً 

، منحت 8ٕٓٓ مارس ٖٔهـ الموافق  9ٕٗٔول ربٌع األ ٖٕ(. فً ٕٖالتؤمٌن"( بموجب المرسوم الملكً رقم )م / 
تؤمٌن وإدارته عتبارها السلطة الرئٌسٌة المسإولة عن تطبٌق قانون ال، بإي )"ساما"(مإسسة النقد العربً السعود

 .ة أنشطة التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌةمزاول، الترخٌص للشركة بته التنفٌذٌةوالئح
 

سم إ، عقد اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للموافقة على تؽٌٌر هـ9ٖٗٔشعبان  ٕالموافق  8ٕٔٓأبرٌل  8ٔفً 
". تم الحصول على موافقة شركة اإلتحاد للتؤمٌن التعاونً "ونً" إلىالتجاري للتؤمٌن التعا اإلتحادالشركة من "شركة 

 تم،  9ٕٔٓفً عام  هـ.9ٖٗٔصفر  ٙٔالموافق  7ٕٔٓنوفمبر  ٘مإسسة النقد العربً السعودي على التؽٌٌر فً 
 .المتطلبات القانونٌةكافة استكمال 

 
م 9ٕٔٓفبراٌر  ٘هـ الموافق ٓٗٗٔجمادى األول ٖٓأعلنت شركة االتحاد للتؤمٌن التعاونً عن استالمها ٌوم الثالثاء 

الذي ٌتضمن قرارها بمنع الشركة من قبول مشتركٌن جدد  89/ٕٖٓٓٗخطاب مإسسة النقد العربً السعودي رقم 
نظًرا لوجود عدد من المخالفات المتعلقة وذلك أو مشتركٌن فً التؤمٌن على السٌارات اعتباًرا من تارٌخ الخطاب، 

هـ ٓٗٗٔرمضان  ٖٕكما أعلنت الشركة عن استالمها ٌوم الثالثاء المركبات وخدمة العمالء.بتسوٌة مطالبات 
 والذي ٌتضمن رفع هذا اإلٌقاؾ. 89/  8ٙ٘8٘خطاب مإسسة النقد العربً السعودي رقم   9ٕٔٓماٌو  8ٕالموافق 

 
م عن توصٌة مجلس اإلدارة بزٌادة  9ٕٔٓفبراٌر  ٕٓهـ الموافق ٓٗٗٔ الثانًجمادى  ٘ٔأعلنت الشركة بتارٌخ 

. سبب إصدار أسهم منحةمن خالل ملٌون لاير سعودي  ٓٓٗملٌون لاير سعودي إلى  7ٕ٘من رأس مال الشركة 
الزٌادة هو دعم قاعدة رأس مال الشركة وتعزٌز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التؤمٌن والتخطٌط لمنتجات 

مع الحفاظ على هامش المالءة المالٌة عند مستوى مناسب وقادر على تحمل خطط التوسع فً التؤمٌن الجدٌدة 
سهم. إن طبٌعة وقٌمة االحتٌاطٌات المستخدمة فً  ٔٔأسهم لكل  ٘المستقبل القرٌب. عدد األسهم الممنوحة هو 

لاير سعودي من  ٖٕ٘,ٕٗ٘,9ٕلاير سعودي من حساب األرباح المبقاه ومبلػ  9٘,7ٗ٘,7ٗ7هً مبلػ  الزٌادة
على زٌادة رأس المال من مإسسة النقد العربً السعودي بتارٌخ  حصلت الشركة على الموافقة االحتٌاطً النظامً.

  منحة على المساهمٌن.التم توزٌع أسهم ، 9ٕٔٓفً عام . 9ٕٔٓأبرٌل  9ٕ
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    أ( أسس العرض

 وفقآ لمعٌار ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓلفترة المنتهٌة فً لكما فً و  للشركة المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةتم إعداد 
المعتمد فً المملكة العربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واإلصدارات "  "التقرٌر المالً األولً – ٖٗالمحاسبة الدولً رقم 

 األخرى الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن. 
 

قٌاس كالً من المعلومات األولٌة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارٌة ومبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء  تعد
ٌُْعَتَرُؾ به بالقٌمة الحالٌة إللتزام المستقبلً  اإلستثمارات المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة وإلتزام المزاٌا المحددة والذي 

التصنٌؾ المتداول /  إستخدامعرضها ب تمٌ لمن قائمة المركز المالً للشركة إ .بإستخدام طرٌقة وحدة اإلئتمان المقدرة
نهاٌة تعوٌض والودٌعة النظامٌة والشهرة وحق االستخدام  وأصولوبإستثناء الممتلكات والمعدات والؽٌر متداول. 

 المتعلقة بالهندسة المكتسبةودٌعة نظامٌة وأقساط التؤمٌن ؼٌر ودخل مستحق من عقود اإلٌجار  والتزامالخدمة 
تؤمٌن مإجلة والمطالبات تحت التسوٌة والمطالبات المتكبَّدة  وثائق إقتناءوتكلفة المكتسبة عمولة إعادة التؤمٌن ؼٌر و

والمطلوبات األخرى ذات طبٌعة قصٌرة األجل، ما لم  الموجوداتجمٌع فإن  ،ؼٌر المبلَّػ عنها واالحتٌاطٌات الفنٌة
 ٌُذكر خالؾ ذلك.  

 
على أساس ترتٌب السٌولة. ووفقاً لنظام التؤمٌن السعودي، تحتفظ  تعرض الشركة قائمة مركزها المالً األولٌة

الشركة بدفاتر حسابات مستقلة لكلٍّ من عملٌات التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن وتعرض القوائم المالٌة وفقاً لذلك ِضْمن 
ٌَّد الموجودات والمطلوبات واالٙٔاإلٌضاح ) ٌرادات والمصارٌؾ المنسوبة بوضوح إلى أي من هذٌن (. وُتق

د وتوافق اإلدارة ومجلس اإلدارة أساس توزٌع المصارٌؾ من العملٌات  النشاطٌن فً الحسابات ذات العالقة. وُتحدِّ
 المشتركة.

 
التدفقات النقدٌة لعملٌات التؤمٌن وعملٌات و اآلخرالدخل الشامل الدخل وولمركز المالً لالقوائم األولٌة ُتدَرج 

ا مع المتطلبات ٙٔالمساهمٌن، المعروضة فً اإلٌضاح ) ًٌ ( من المعلومات المالٌة األولٌة، كمعلومات إضافٌة تماش
سة التوجٌهٌة الصادرة عن الالئحة التنفٌذٌة لمإسسة النقد العربً السعودي )"ساما"(. وتتطلب الالئحة التنفٌذٌة لمإس

النقد العربً السعودي )"ساما"( فصالً واضًحا بٌن الموجودات والمطلوبات والدخل والمصارٌؾ لكل من عملٌات 
التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن؛ ومن ثمَّ فال ُتظِهر قائمة المركز المالً وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل اآلخر 

ة لعملٌات التؤم ٌن وعملٌات المساهمٌن، كما هو ُمَشار إلٌها أعاله، سوى الموجودات وقائمة التدفقات النقدٌة الُمَعدَّ
 والمطلوبات والدخل والمصارٌؾ واألرباح أو الخسائر الشاملة للعملٌات ذات الصلة.

 
عند إعداد المعلومات المالٌة على مستوى الشركة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً، ٌتم دمج األرصدة ومعامالت 

التؤمٌن مع عملٌات المساهمٌن. ٌتم حذؾ األرصدة التشؽٌلٌة المتداخلة، المعامالت واألرباح والخسائر ؼٌر عملٌات 
المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السٌاسات المحاسبٌة المطبقة لعملٌات التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن 

  متماثلة بالنسبة للمعامالت واألحداث فً الظروؾ المماثلة. 
 

 لمركز المالًقائمة اللشركة فً األولٌة عملٌات التؤمٌن مع المعلومات المالٌة عن إن إدراج معلومات منفصلة 
التدفقات النقدٌة وكذلك بعض اإلٌضاحات ذات صلة بالمعلومات  قائمةو الدخل الشامل قائمةو الدخل األولٌة وقائمة 

 المالٌة تمثل معلومات إضافٌة كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفٌذٌة. 
 

كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فً القوائم المالٌة السنوٌة وٌجب  المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةال تشمل 
 .9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔمع القوائم المالٌة للشركة كما فً وللسنة المنتهٌة فً أن تقرأ جنباً إلى جنب 

 
 باللاير السعودي.  المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةتم عرض 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -0
 األحكام والتقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة ( ب)

اإلدارة إستخدام األحكام والتقدٌرات واإلفتراضات التً تإثر على تطبٌق ٌتطلب إعداد المعلومات المالٌة األولٌة الموجزة من 
السٌاسات المحاسبٌة ومبالػ الموجودات والمطلوبات واالٌرادات والمصروفات المفصح عنها. النتائج الفعلٌة قد تختلؾ عن تلك 

 التقدٌرات.
  

الٌة األولٌة الموجزة عند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للشركة إن األحكام الهامة التً اتخذتها اإلدارة عند إعداد المعلومات الم
هً نفس السٌاسات المطبقة بالقوائم المالٌة السنوٌة للسنة المنتهٌة فى  هذهوالمصادر الرئٌسٌة فً تقدٌر األمور ؼٌر المإكدة 

لتً تم اإلفصاح عنها فً القوائم ،  ومع ذلك ، فقد راجعت الشركة المصادر الرئٌسٌة لتقدٌرات عدم التؤكد ا9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ
. لمزٌد من التفاصٌل ، ٌرجى االطالع أدناه. ستستمر اإلدارة فً تقٌٌم 9ٔ -المالٌة السنوٌة األخٌرة على خلفٌة جائحة كوفٌد

 الوضع ، وإظهار أي تؽٌٌرات مطلوبة فً فترات إعداد التقارٌر المستقبلٌة.
 

 االحتٌاطٌات الفنٌة للقطاع الطبً، االحتٌاطٌات الفنٌة للمركبات والموجودات المالٌةعلى  38 -تأثٌر جائحة كورونا  كوفٌد
 

بعد انتشاره  جائحةعلى أنه  "(9ٔ -تفشً فٌروس كورونا )"كوفٌد  ، أعلنت منظمة الصحة العالمٌة ٕٕٓٓمارس  ٔٔفً 
منطقة دول مجلس التعاون الخلٌجً بما فً ذلك المملكة العربٌة وقد أثر هذا التفشً أًٌضا على  السرٌع فً جمٌع أنحاء العالم.

نفذت المملكة العربٌة  "(9ٔ -الفٌروس )"كوفٌد  اتخذت الحكومات فً جمٌع أنحاء العالم خطوات إلحتواء انتشار السعودٌة.
عملٌات إؼالق  السعودٌة على وجه الخصوص إؼالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجٌهٌة للتباعد اإلجتماعً، وفرضت

 وحظر التجول على مستوى المملكة.
 

وما ٌترتب على ذلك  واألقالٌم األخرى التً تعمل فٌها الشركة "( فً المملكة العربٌة السعودٌة9ٔ -استجابة إلنتشار )"كوفٌد 
من تعطل لألنشطة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة، قامت إدارة الشركة بتقٌٌم أثارها على عملٌاتها بشكل إستباقً واتخذت سلسلة من 

 لضمان:اإلجراءات اإلستباقٌة والتدابٌر والعملٌات الوقائٌة 
 ؛ وقوم بعملٌات التشؽٌلتحٌث  بؤكمله صحة وسالمة موظفٌها والمجتمع -
  .سلٌمة وبقائها محمٌة السعودٌة العربٌة المملكة أنحاء جمٌع فً أعمالها استمرارٌة -

 
كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدٌر  والمركباتفً قطاع األعمال الطبٌة  9ٔ -ٌظهر التؤثٌر الرئٌسً لوباء كوفٌد

، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بؤحكام هامة وتطور سرٌع للوضع والشكوك المحٌطة بمدة وشدة الجائحة ، 
دٌري ، وسوؾ وبالتالً ، قد تكون النتائج الفعلٌة مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تؤثٌر هذه البٌئة االقتصادٌة ؼٌر المإكدة هو تق

 تستمر الشركة فً إعادة تقٌٌم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم.
 

 احتٌاطٌات فنٌة للقطاع الطبً
بناًء على تقٌٌم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكالٌؾ العالج الطبً لكل من المواطنٌن السعودٌٌن والوافدٌن قد 

الل اإلؼالق ، شهدت الشركة انخفاًضا فً المطالبات الطبٌة المبلػ عنها )مطالبات العالج سلبً. خساعد فً تقلٌل أي أثر 
 ٕٔاالختٌارٌة والمطالبات ؼٌر المزمنة بشكل رئٌسً( مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلؼالق منذ 

 االعتبار فًإدارة الشركة  أخذتات إدارة الشركة. ، تشهد الشركة ارتفاًعا فً المطالبات بما ٌتماشى مع توقعٌٕٕٓٓونٌو 
 ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓتؤثٌر الزٌادة فً المطالبات فً التقدٌر الحالً للتدفقات النقدٌة التعاقدٌة المستقبلٌة لعقود التؤمٌن السارٌة فً 

: ال 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔملٌون لاير سعودي ) 8ٖ,ٔمبلػ  باثباتالشركة  قامتكفاٌة االلتزامات. بناًء على النتائج ،  اختبار عند
 ( كاحتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن.سعودي لاير ملٌون 7٘,ٖ: ٌٕٕٓٓونٌو  ٖٓ؛  : ال شًءٕٕٓٓمارس  ٖٔشًء ؛ 

 
 المركبات لقطاع فنٌة احتٌاطٌات

لجمٌع  ٕٕٓٓماٌو  8بتارٌخ )"التعمٌم"(  89ٔ، أصدرت مإسسة النقد العربً السعودي تعمٌم رقم 9ٔ -استجابة لجائحة كوفٌد
شركات التؤمٌن لتمدٌد فترة ل تعلٌمات التعمٌم تضمن،  شركات التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة. من بٌن األمور األخرى

البٌع بالتجزئة لمدة شهرٌن ، وكذلك توفٌر تؽطٌة إضافٌة لمدة شهرٌن لجمٌع  مركباتصالحٌة جمٌع وثائق التؤمٌن القائمة على 
 التجزئة الجدٌدة المكتتبة فً ؼضون شهر واحد من تارٌخ هذا التعمٌم. ب البٌع مركباتائق التؤمٌن على وث



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 أسس اإلعداد )تتمة(: -0
 )تتمة( األحكام والتقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة ( ب)

 )تتمة( المركبات لقطاع فنٌة احتٌاطٌات
ناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبٌر االكتواري المعٌن ، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلٌة وخلصت إلى أن 
الشركة تعتبر تمدٌد شهرٌن فً وثائق التؤمٌن الخاصة بالمركبات بمثابة سٌاسة جدٌدة وتسجٌل احتٌاطً عجز فً 

 .دالتمدٌ شهري لفترةاألقساط بناًء على المطالبات المتوقعة 
 

اكتساب القسط على مدى  احتسابالجدٌدة الصادرة وفًقا للتعمٌم أعاله ، ٌتم  للمركباتبالنسبة لوثائق البٌع بالتجزئة 
 بحسب جوهرٌةال تعتبر . شهر ٗٔأي  فترة التؽطٌةأن أثر احتساب اكتساب القسط على مدى  حٌثشهًرا  ٕٔفترة 

 .والفترات الالحقة ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓللفترة المنتهٌة فً  وذلكاإلدارة 
 

أجرت الشركة اختبار كفاٌة االلتزام باستخدام التقدٌرات الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة بموجب عقود التؤمٌن 
وسجلت احتٌاطً عجز فً  المركباتقطاع أعمال ل بالنسبة"( قطاعً مستوى)أو " مجمعمستوى  علىالخاصة بها 

كما فً  سعودي لاير ملٌون 88,ٕ٘) ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓكما فً  ملٌون لاير سعودي 9ٔ,8ٔأقساط التؤمٌن بمبلػ 
  .(ٕٕٓٓ ٌونٌو ٖٓ
 

 الموجودات المالٌة
قامت الشركة بإجراء على الموجودات الحالٌة للشركة ،  9ٔ-أي اثار محتملة ، قد تكون لجائحة كوفٌد  لمواجهة

لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على وجود انخفاض فً قٌمة أصل مالً أو  .تقٌٌم وفًقاً لسٌاستها المحاسبٌة
ٌة الكبٌرة عوامل مثل الصعوبات المالالتً تتضمن و لدٌنا دواتأل المالٌة للموجودات بالنسبة مالٌةمجموعة أصول 

المصدر أو المدٌن إلى  تعرضسداد أو التؤخر فً سداد المدفوعات، احتمال ال، التخلؾ عن للمصدرٌن أو المدٌنٌن
قامت الشركة بإجراء تقٌٌم  ،متاحة للبٌعبالنسبة لألسهم المصنفة ك ، وما إلى ذلك.مالً (تنظٌم)اإلفالس أو إعادة 

. بناًء أقل من التكلفة قٌمة إلى للموجودات المالٌةفً القٌمة العادلة ومستمر  جوهريدٌد ما إذا كان هناك انخفاض لتح
"(  لم ٌكن لها أثار جوهرٌة على النتائج التً أبلؽت 9ٔ -)"كوفٌد  جائحةالشركة أن إدارة ، تعتقد العواملعلى هذه 

. تواصل الشركة مراقبة الوضع عن ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓفً  تٌنأشهر المنتهٌ تسعةوالالثالثة تً عنها الشركة لفتر
 كثب.

 
 إدارة مخاطر االئتمان

بسرعة التً تفرضها  والمتطورةعززت الشركة سٌاسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتؽٌرة 
الظروؾ الحالٌة. وتشمل هذه مراجعة التركزات االئتمانٌة فً القطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى الطرؾ المقابل 

مثل المقاوالت القطاعات إن بعض واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. بناًء على المراجعة، حددت الشركة 
 .وانخفاض أسعار النفط 9ٔ -كوفٌد ؤثرت بشكل كبٌر بجائحة ت والتعلٌم والضٌافة وما إلى ذلك قد

 
 عملٌات موسمٌة ( ج)
 ال ٌوجد تؽٌرات موسمٌة والتى قد تإثرعلى نشاط التؤمٌن بالشركة.   
 
 :السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -0

مع تلك المتبعة فً إعداد القوائم  األولٌة الموجزة المعلوماتتتفق السٌاسات المحاسبٌة المستخَدمة فً إعداد 
سارٌة ، باستثناء تطبٌق المعاٌٌر الجدٌدة ال9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔالمالٌة السنوٌة للشركة عن السنة المنتهٌة فً 

ر ألي معٌار أو تفسٌر أو تبالشركة  تقملم  .ٌٕٕٓٓناٌر  ٔاعتباًرا من  عدٌل آخر صدر، لكنَّه لم التطبٌق المبكِّ
 التنفٌذ بعد. ٌدخل حٌز

 
المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً وتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة وتعدٌالتها  0-3

 المطبَّقة من قِبل الشركة
ٌناٌر  ٔ، ولكن هناك عدد من التعدٌالت على المعاٌٌر التً تسري اعتباًرا من لم ٌتم إصدار معاٌٌر جدٌدة

، تتوقع اإلدارة أن هذه التعدٌالت لن ٌكون لها أي تؤثٌر مادي على المعلومات المالٌة ذلك، ومع ٕٕٓٓ
 .األولٌة الموجزة للشركة

 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة(: -0

المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً وتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة وتعدٌالتها  0-3
 )تتمة( المطبَّقة من قِبل الشركة

 
 المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةفٌما ٌلً قائمة بالمعاٌٌر الصادرة ؼٌر السارٌة المفعول بعد حتى تارٌخ إصدار 

للشركة. وتمثل القائمة المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة التً تتوقع الشركة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبٌق 
 تصبح سارٌة المفعول مستقبال. وتنوي الشركة تطبٌق هذه المعاٌٌر عندما

 
 المعٌار/ التفسٌر

 
 الوصؾ

اعتباًرا من الفترات التً تبدأ فً 
 أو بعد التارٌخ التالً

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
(ٔ7) 

 انظر االٌضاح أدناه عقود التؤمٌن

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
(9) 

 انظر االٌضاح أدناه األدوات المالٌة

 

 7ٔتتوقع الشركة وجود تؤثٌر جوهري على القوائم المالٌة، باستثناء تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ال 
 كما هو موضح  أدناه: 9والمعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

 
 عقود التأمٌن -( 37)المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

 نظرة عامة
، وٌحدد المعٌار مبادئ االعتراؾ و القٌاس و العرض و االفصاح عن 7ٕٔٓماٌو  8ٔصدر هذا المعٌار فً 

 ".عقود التؤمٌن" (ٗ)عقود التؤمٌن، وٌحل محل المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 
 

مع مزاٌا ٌطبق المعٌار الجدٌد على عقود التؤمٌن الصادرة وعلى جمٌع عقود إعادة التؤمٌن وعقود االستثمار 
ٌتطلب المعٌار فصل العناصر التالٌة عن . المشاركة االختٌارٌة بشرط أن تقوم المنشؤة أٌضا باصدار عقود تؤمٌن

 : عقود التؤمٌن
 

 (  المشتقات الضمنٌة، فً حال تحقق بعض المعاٌٌر المحددة،ٔ
 ( عناصر اإلستثمار الممٌزة، و ٕ
 .تتعلق بالتؤمٌن( أي وعد لتحوٌل بضائع محددة أو خدمات ال ٖ

( والمعٌار 9)المعٌار الدولً للتقرٌر المالً )ٌجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعاٌٌر ذات الصلة 
 (.٘ٔ)الدولً للتقرٌر المالً 

 

 :القٌاس
( ، والذي ٌسمح للمإمن علٌهم االستمرار فً استخدام ٗ)على النقٌض من متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

( 7ٔ)م، ٌقدم المعٌار الدولً للتقرٌر المالً  ٕ٘ٔٓالسٌاسات المحاسبٌة ألؼراض القٌاس القائمة قبل شهر ٌناٌر 
 :نماذج القٌاس المختلفة التالٌة

 
 المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تطبقها الشركة بعد 0-0

 :التالٌة" عوامل األساسٌةال"على  (GMM) ٌعتمد نموذج القٌاس العام
 
 :التدفقات النقدٌة الواجب تحقٌقها ، والتً تتكون من( أ
 التقدٌرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة، -
بهذه التدفقات النقدٌة و المخاطر المالٌة المرتبطة ( اي الخصم)للمال  زمنٌةالتعدٌل الذي ٌعكس القٌمة ال -

  المستقبلٌة، و
 . تعدٌل المخاطر المتعلقة بالمخاطر ؼٌر المالٌةو -
 

 :هامش الخدمة التعاقدي ( ب
عقود التؤمٌن، وٌتم إدراجه حالما تقوم المنشؤة بتقدٌم  ٌمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح ؼٌر المحقق لمجموعة 

ٌتم تسجٌل أي عجز فً . هامش الخدمات التعاقدي بالسالب فً بداٌة العقدال ٌمكن أن ٌكون . خدمات فً المستقبل
فً نهاٌة كل فترة تقرٌر مالً الحق، ٌتم . التدفقات النقدٌة التً ٌجب استٌفاإها فً بداٌة العقد ضمن قائمة الدخل

 :إعادة قٌاس القٌمة الدفترٌة لمجموعة عقود التؤمٌن لتشمل كل من 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 الهامة )تتمة(: السٌاسات المحاسبٌة -0
 )تتمة( المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تطبقها الشركة بعد 0-0

 )تتمة( عقود التأمٌن -( 37)المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 ة )تتمة(( باالعتماد على العوامل األساسٌة التالGMMٌٌقٌد نموذج القٌاس العام )

 ٌتكون من استٌفاء التدفقات النقدٌة المتعلقة بالخدمات المستقبلٌة و هامش  التزام التؽطٌة المتبقً الذي
 الخدمات التعاقدي لمجموعة عقود التؤمٌن فً ذلك التارٌخ؛

  التزام المطالبات المتكبدة الذي ٌتم قٌاسه كتدفقات نقدٌة محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزٌعها على عقود
 .    التؤمٌن فً ذلك التارٌخ

 
م تعدٌل هامش الخدمة التعاقدي الحًقا بحسب التؽٌرات فً التدفقات النقدٌة التً تتعلق بالخدمات المستقبلٌة لكن ٌت

ال ٌمكن أن ٌكون بالسالب، و بالتالً ٌتم إدراج التؽٌرات فً التدفقات النقدٌة التً تزٌد عن هامش الخدمات 
فً معدالت الخصم سٌتم التقرٌر عنه إما فً الربح أو  إن أثر التؽٌر. التعاقدي المتبقً فً الربح أو الخسارة

 .الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السٌاسة المحاسبٌة التً تم اختٌارها
 

ٌشار إلٌها أٌضا )هً طرٌقة إلزامٌة لقٌاس العقود بمزاٌا مشاركة مباشرة  (VFA) طرٌقة الرسوم المتغٌرة
هذا التقٌٌم لمعرفة ما إذا كان العقد ٌحقق هذه المعاٌٌر فً بداٌة العقد و ال ٌتم عمل "(. عقود المشاركة المباشرة"بـ

بالنسبة لهذه العقود، ٌتم تعدٌل هامش الخدمات التعاقدي إضافة الى التعدٌل ضمن النموذج . ٌتم إعادة تقٌٌمها الحقا
 : العام لتشمل

 
 .ة( التؽٌرات فً حصة المنشؤة من القٌمة العادلة للبنود األساسٌٔ
 .للمال و المخاطر المالٌة التً ال تتعلق بالبنود األساسٌة زمنٌة( التؽٌرات فً تؤثٌر القٌمة الٕ
 

من أجل قٌاس التزام التؽطٌة المتبقً فً حال  (PAA) إضافة إلى ذلك، ٌسمح بطرٌقة توزٌع األقساط المبسطة
أن فترة التؽطٌة لكل عقد فً مجموعة كانت الطرٌقة تقدم قٌاسا ال ٌختلؾ بشكل جوهري عن النوذج العام أو 

و بهذه الطرٌقة ٌتم موائمة التزام التؽطٌة المتبقً مع القسط المستلم عند . عقود التؤمٌن لمدة سنة واحدة أو أقل
قابال للتطبٌق  (GMM)نموذج القٌاس العام ٌظل . االعتراؾ األولً ناقصا التدفقات النقدٌة المكتسبة من التؤمٌن

إال أنه ال ٌتوجب على المنشؤة تعدٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للقٌمة الزمنٌة . لمطالبات المتكبدةمن أجل قٌاس ا
استالمها خالل سنة واحدة أو اقل /للنقد و تؤثٌر المخاطر المالٌة فً حال أن التدفقات النقدٌة المتوقعة سٌتم دفعها

 .من تارٌخ المطالبات التً ٌتم تكبدها
 

 تارٌخ السرٌان
( خالل شهر ٌونٌو 7ٔأصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً تعدٌالت لمسودة المعٌار الدولً للتقرٌر المالً )

م، واستلم مالحظات من مجموعة من األطراؾ المعنٌة. ٌقوم حالٌا مجلس المعاٌٌر المحاسبة الدولً بإعادة 9ٕٔٓ
(، 7ٔرحة على المعٌار الدولً للتقرٌر المالً )مناقشة المسائل التً تم طرحها. و فٌما ٌتعلق بؤي تعدٌالت مقت

معاٌٌر المحاسبة الدولً بإجراءاته العادٌة إلصدار المعٌار. إن تارٌخ دخول المعٌار الدولً للتقرٌر  مجلسسٌقوم 
( فً المعٌار المالً للتقرٌر 9( حٌز التنفٌذ وتؤجٌل االعفاء المإقت للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً )7ٔالمالً )

م. وبموجب المسودة الحالٌة للمعٌار، من المقترح تعدٌل تارٌخ دخول المعٌار ٌٕٕٔٓناٌر  ٔ( حالٌا هو ٗلمالً )ا
ن هذا التؤجٌل إم. ٌٖٕٕٓناٌر  ٔ( حٌز التنفٌذ على فترات التقرٌر المالً التً تبدأ فً 7ٔالدولً للتقرٌر المالً )

م، ٌسمح بالتطبٌق المبكر فً حال تطبٌق كل من ٕٕٔٓ ٌناٌر ٔمع التارٌخ السابق  واحدةمقارنة  سنةلمدة 
( 9( "اإلٌرادات من العقود مع العمالء" والمعٌار الدولً للتقرٌر المالً )٘ٔالمعٌار الدولً للتقرٌر المالً )

 "األدوات المالٌة". تنوي الشركة تطبٌق المعٌار فً تارٌخ دخوله حٌز التنفٌذ.
 

 التحول 
رجعً، إال أنه فً حال كان التطبٌق بؤثر رجعً لمجموعة من عقود التؤمٌن ؼٌر مجد، ٌجب تطبٌق المعٌار بؤثر 

 ٌجب على المنشؤة عندئذ اختٌار طرٌقة التطبٌق المعدلة بؤثر رجعً أو طرٌقة القٌمة العادلة.
 
 
 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة( -0

 تطبقها الشركة بعد )تتمة(المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة التً لم  0-0
 )تتمة( عقود التأمٌن –( 37لتقرٌر المالً رقم )لالمعٌار الدولً 

 

 العرض واالفصاح     
تتوقع الشركة أن ٌنتج عن هذا المعٌار الجدٌد تؽٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة لعقود التؤمٌن وإعادة التؤمٌن ، مع 

 تعدٌالت على العرض واإلفصاح.
 

 التأثٌر
إلى المعٌار الدولً  ٗالمعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم من  التحول أثردراسة تقٌٌم  الفترة، أكملت الشركةخالل 

 . قامت الشركة بتحلٌل الفجوات والمجاالت الرئٌسٌة للفجوات هً كما ٌلً:7ٔللتقرٌر المالً رقم 
 

 ملخص التأثٌر  مجال التأثٌر

ملٌون لاير  ٕ.7زٌادة فً قٌمة صافً الموجودات واألرباح قبل الزكاة وضرٌبة الدخل بمبلػ  التؤثٌر المالً
والتً  تؤمٌن الهندسً. ٌشمل التقٌٌم قطاعات المركبات والطبً وال8ٕٔٓسعودي للسنة المالٌة 

 من عملٌات الشركة. اً تشكل جزًء كبٌر

التؤثٌر على 
البٌانات / 
تكنولوجٌا 
 المعلومات

تطوٌر دلٌل الحسابات الخاص بالشركة لٌتالءم مع نموذج القٌاس العام و طرٌقة توزٌع * سٌتم 
 .األقساط

 محاسبٌة و اكتوارٌة أكثر تفصٌال. انات* سٌكون هناك حاجة أكبر الى بٌ
* الحاجة إلى حفظ معدالت الخصم لمجموعة عقود التؤمٌن لٌتم تتبعها لتراكم احتسب الفائدة وفق 

 عام.نموذج القٌاس ال
 * زٌادة الثقة بتعدٌل المخاطر وفق األرقام الهامة عن طرٌق تحدٌد مصادرها.

 * احتساب المخاطر الضمنٌة ضمن النظام اإلكتواري.
* تحدٌد المدخالت الرئٌسٌة الختبار العقود الهامة وكذلك تحدٌد "الحقائق والظروؾ" للعقود بناء 

 على طرٌقة توزٌع األقساط.
 مش الخدمات التعاقدٌة.* احتساب و تتبع ها

 * إحتساب فترات تؽطٌة المخاطر المتعلقة باتفاقٌات إعادة التؤمٌن.

التؤثٌر على 
االجراءات 

 المتبعة

* عملٌات االدارة المالٌة واالكتوارٌة واالكتتاب وتكنولوجٌا المعلومات سٌتم تؤسٌسها لتناسب 
 الضوابط واطار الحوكمة.مع مجموعة جدٌدة من  7ٔللمعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

 * عند اإلعتراؾ بالوثائق المكتتبة ؼٌر المكتسبة سٌتم مقارنتها من تارٌخ بداٌة وثٌقة التؤمٌن.
* سٌتم وضع إطار جدٌد لتسوٌة العملٌات بشكل مناسب لمصادر بٌانات لألقسام المحاسبٌة 

 واالكتوارٌة و اإلكتتاب. 
 لتؤمٌن على مستوى وثٌقة التؤمٌن.* سٌتم تتبع المقبوضات النقدٌة ألقساط ا

 * سٌتم وضع سٌاسات محاسبٌة جدٌدة مناسبة لنموذج القٌاس العام والقرارات الفنٌة.
 * مراقبة الشروط واألحكام المتعلقة بعقود التؤمٌن وإعادة التؤمٌن.

* طرق توزٌع جدٌدة لمصارٌؾ اكتتاب وثائق التؤمٌن ومصارٌؾ المطالبات المتكبدة ومصارٌؾ 
 االكتتاب والتً سٌتم وضعها لتحدٌد الربحٌة على مستوى وثٌقة التؤمٌن.

 * ٌجب وضع نظام لتتبع فترة التؽطٌة للمنتجات المستقبلٌة.

التؤثٌر على 
اتفاقٌات إعادة 

 التؤمٌن

* ٌجب التقرٌر عن مطلوبات / أصول وثائق التؤمٌن بشكل منفصل عن أصول / مطلوبات إعادة 
 تؤمٌن.

التقرٌر عن اجمالً التدفقات النقدٌة ؼٌر المخصومة )بعد احتساب أي خسارة ائتمانٌة * ٌجب 
 متوقعة( و قبل إعادة التؤمٌن.

 * ٌجب مراجعة شروط اإللؽاء و ذلك لتقٌٌم األثر على نماذج القٌاس المتعلقة بهذه العقود.

التؤثٌر على 
إطار السٌاسات 

 و الرقابة

سٌاسات الداخلٌة لتتوافق مع متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالً قد تحتاج الشركة إلى تؽٌٌر ال
(. ستكون هناك حاجة إلى سٌاسات وأطر رقابة داخلٌة لتعكس متطلبات المعٌار. تإثر متطلبات 7ٔ)

( للعقود المرهقة على السٌاسات واألطر المختلفة مثل المحاسبة 7ٔالمعٌار الدولً للتقرٌر المالً )
 والمراجعة.

 سوؾ تحتاج أطر الرقابة مثل إدارة السٌولة إلى السماح بتوقعات التدفق النقدي المستقبلً.
 
 

 بدأت الشركة بعملٌة التنفٌذ وأنشؤت فرٌق عمل تحت إشراؾ لجنة تسٌٌر المشروع.



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة( -0
 والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تطبقها الشركة بعد )تتمة(المعاٌٌر والتعدٌالت  0-0

 األدوات المالٌة -( 8رقم ) رٌر المالًلتقلالمعٌار الدولً 
 

(. ٌعالج المعٌار الجدٌد البنود 9ٖالمحاسبة الدولً )لٌحل محل معٌار  ٌٕٗٔٓولٌو  ٕٗتم نشر هذا المعٌار فً 
 التالٌة االتً تتعلق بالقوائم المالٌة:

 
 التصنٌف والقٌاس : ( أ

 
( منهًجا واحًدا لتحدٌد قٌاس األصل المالً بالتكلفة المطفؤة، أو القٌمة 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًٌستخدم 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٌتم قٌاس األصل المالً 
 بالتكلفة المطفؤة فً حال استٌفاء اآلتً معا:

 
 ( االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الؽرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة، و ٔ
( ٌنتج عن الشروط التعاقدٌة لألصل المالً تدفقات نقدٌة فً توارٌخ محددة و التً تعتبر فقط مدفوعات ٕ

 ألصل المبلػ و فائدة على أصل المبلػ القائم.
 

قٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وٌتم تدوٌر المكاسب والخسائر المحققة من ٌقاس األصل المالً بال
 خالل الربح أو الخسارة عند البٌع فً حال تحقق الشرطٌن التالٌٌن:

 
( االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الؽرض منه تحصٌل كل من التدفقات النقدٌة التعاقدٌة وبٌع ٔ

 الموجودات المالٌة، و
 لشروط التعاقدٌة للتدفقات النقدٌة هً مدفوعات ألصل المبلػ و تعتبر أٌضا فائدة على أصل المبلػ القائم.( إ

 
ٌتم قٌاس الموجودات المالٌة التً ال تحقق شروط هذه الفئات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

خٌار تصنٌؾ األصل المالً بالقٌمة العادلة إضافة الى ذلك و عند االعتراؾ األولً؛ ٌمكن للمنشؤة استخدام 
من خالل الربح أو الخسارة فً حال أن القٌام بذلك سٌعمل على استبعاد أو تخفٌض الفروقات المحاسبٌة بشكل 

 جوهري.
 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكٌة التً ال ٌتم االحتفاظ بها بؽرض المتاجرة، ٌمكن للمنشؤة أٌضا االختٌار بشكل 
إللؽاء عرض التؽٌرات الالحقة للقٌمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما فً ؼٌر قابل ل

 ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، بٌنما ٌتم عرض توزٌعات األرباح فً الربح أو الخسارة.
 

سارة، ٌتم إدراج مبلػ إضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالٌة المحددة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخ
التؽٌر فً القٌمة العادلة لإللتزام المالً العائد إلى التؽٌرات فً مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام فً الدخل 
الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تؤثٌرات التؽٌرات فً مخاطر اإلئتمان الخاصة باإللتزام فً الدخل الشامل 

 محاسبً فً الربح أو الخسارة.اآلخر قد ٌإدي ؼلى حالة عدم تطابق 
 

 اإلنخفاض فً القٌمة: ( ب
 

( الخسائر االئتمانٌة المتوقعة ، كما لو تم 9ٌعكس نموذج انخفاض القٌمة بوفقا للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً )
( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعٌار الدولً للتقرٌر 9ٖاستخدامها وفقا لمعٌار المحاسبة الدولً )

(، لٌس من الضروري حصول حدث ائتمانً قبل ادراج خسائر االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشؤة 9مالً )ال
باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتؽٌرات فً تلك الخسائر االئتمانٌة. ٌتم تحدٌث مبلػ خسائر االئتمان 

 ئتمان منذ االعتراؾ األولً.المتوقعة فً تارٌخ كل فترة تقرٌر مالً لتعكس التؽٌرات فً مخاطر اال
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 :السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة( -0
 

 المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تطبقها الشركة بعد )تتمة( 0-0
 )تتمة( األدوات المالٌة -( 8لتقرٌر المالً رقم )لالمعٌار الدولً 

 
 ج( محاسبة التحوط:

 
( متطلبات جدٌدة لمحاسبة التحوط و التً تربط محاسبة التحوط بشكل 9) رٌر المالًٌقدم المعٌار الدولً للتق

أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل المتطلبات على تؤسٌس منهج على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط. 
ر إلٌها تنطبق التعدٌالت على كامل محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القٌمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )ٌشا

عادًة بـ "التحوطات الكلٌة للقٌمة العادلة"(. فٌما ٌتعلق بتحوطات القٌمة العادلة، قد تستمر الشركة فً تطبٌق 
ا فً المعٌار المحاسبً الدولً رقم  ًٌ . تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبٌر نظرا 9ٖمتطلبات محاسبة التحوط حال

 ج حالٌا محاسبة التحوط كمشروع منفصل.لكون مجلس المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ٌعال
 

 تارٌخ السرٌان:
 

. ومع ذلك ، إال أن التعدٌالت على المعٌار 8ٌٕٔٓناٌر  ٔهو  9 المعٌار الدولً للتقرٌر المالً كان تارٌخ نفاذ 
األدوات المالٌة مع  -( 9) رٌر المالً"عقود التؤمٌن": تطبٌق المعٌار الدولً للتق –( ٗ) رٌر المالًالدولً للتق

، تسمح للمنشآت التً تقوم  ٕٙٔٓسبتمبر  ٕٔعقود التؤمٌن ، المنشورة فً  -( ٗ) المعٌار الدولً للتقرٌر المالً
( للتخفٌؾ من بعض آثار تطبٌق المعٌار ٗ) رٌر المالًالدولً للتق بإصدار عقود التؤمٌن ضمن نطاق المعٌار

( "عقود التؤمٌن" الصادر عن 7ٔالجدٌد ) رٌر المالً( قبل أن ٌدخل المعٌار الدولً للتق9) رٌر المالًالدولً للتق
 مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً جٌز التنفٌذ. تقدم التعدٌالت خٌارٌن بدٌلٌن و هما:

 
 ( حتى9) رٌر المالًإعفاء مإقت من تطبٌق المعٌار الدولً للتقتطبٌق  .ٔ
 

 تارٌخ سرٌان معٌار التؤمٌن الجدٌد ؛ أو .أ 
م أو بعد هذا التارٌخ. ٌقترح مجلس ٌٕٕٔٓناٌر  ٔفترات التقرٌر المالً السنوي التً تبدأ فً  .ب 

( و 7ٔ) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًمعاٌٌر المحاسبة الدولً تمدٌد االعفاء المإقت لتارٌخ سرٌان 
هناك  م.ٌٖٕٕٓناٌر  ٔ( إلى ٗ) المعٌار الدولً للتقرٌر المالً( فً 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالً

خالل فترة التؤجٌل. إن هذا الخٌار متاح فقط  حاجة إلفصاحات إضافٌة تتعلق بالموجودات المالٌة
( سابقا؛ 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًللمنشآت التً ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتؤمٌن ولم تطبق 

 أو:
        

لكن بالنسبة لموجودات مالٌة محددة، ٌتم استبعاد تؤثٌرات ( ، و9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًتطبٌق  .ٕ
بعض حاالت عدم التطابق المحاسبٌة التً تظهر قبل تطبٌق معٌار عقود التؤمٌن الجدٌد من الربح أو 

 الخسارة. خالل الفترة األولٌة توجد حاجة إلفصاحات إضافٌة.
 

 :7ٌٕٔٓناٌر  ٔقامت الشركة بإجراء تقٌٌم مفصل اعتباًرا من 
 

لتقرٌر المالً لتمت مقارنة القٌمة الدفترٌة اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود فً نطاق المعٌار الدولً  .1
)بما فً ذلك مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة ؼٌر المجمعة من عقود التؤمٌن( مع إجمالً  ٗرقم 

 القٌمة الدفترٌة لجمٌع التزاماتها ؛ و

الدفترٌة اللتزامات الشركة المتعلقة بالتؤمٌن مع إجمالً القٌمة الدفترٌة لجمٌع تمت مقارنة إجمالً القٌمة  .2
التزاماتها. بناًء على هذه التقٌٌمات ، قررت الشركة أنها مإهلة لإلعفاء المإقت. وبالتالً ، قررت الشركة 

ن الجدٌد. ٌتم تضمٌن حتى تارٌخ نفاذ معٌار عقود التؤمٌ 9تؤجٌل تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 .المالٌة للشركة القوائماإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالٌة المطلوبة خالل فترة التؤجٌل فً 

 
 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة( -0

 المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تطبقها الشركة بعد )تتمة( 0-0
 )تتمة( األدوات المالٌة -( 8رقم ) لتقرٌر المالًلالمعٌار الدولً 

 
 تقٌٌم التأثٌر

ملٌون لاير   9ٕٓ,ٔ، لدى الشركة اجمالً موجودات مالٌة وموجودات تؤمٌن بمبلػ ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓكما فً 
 ملٌون لاير سعودي( ٕ٘ٔ: 9ٕٔٓ) ملٌون لاير سعودي 8ٖٔو  سعودي(ملٌون لاير  9ٕٖ,ٔ: 9ٕٔٓ)سعودي 

على التوالً. تتكون الموجودات المالٌة المحتفظ بها حالٌا بالتكلفة المطفؤة من النقد وما فً حكمه وبعض 
ملٌون لاير سعودي(. لٌس لدى  ٕٗٓ,ٔ: 9ٕٔٓملٌون لاير سعودي ) 79ٔ,ٔوتبلػ  األرصدة المدٌنة األخرى

 سبتمبر ٖٓالشركة أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما فً 
. تتكون الموجودات المالٌة األخرى من االستثمارات المتاحة للبٌع على التوالً 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔو  ٕٕٓٓ
ملٌون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنٌؾ هذه  ٕ٘ٔ: 9ٕٔٓ)ملٌون لاير سعودي  ٔٔٔوتبلػ 

الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فٌما ٌتعلق 
تقٌٌم مفصل بسندات الدٌن والطبٌعة االسترتٌجٌة الستثمارات حقوق الملكٌة. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء 

ات الدٌن تستوفً اختبار دفعات من المبلػ األصلً و الفائدة على المبلػ األصلً القائم دلتحدٌد ما إذا كانت سن
(. سٌتم قٌاس االستثمار فً الصنادٌق و المصنفة ضمن 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًكما هو مطلوب فً 

(. تم 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًالدخل بموجب قائمة استثمارات متاحة للبٌع باقٌمة العادلة من خالل 
 انٌة لهذه الموجودات المالٌةلتعرض لمخاطر اإلئتمان و تركٌز مخاطر اإلئتمان و الجودة اإلئتما االفصاح عن

، 9ٕٔٓ دٌسمبر ٖٔ و ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓ. كما فً 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔفً القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 
تعتبر الموجودات المالٌة للشركة منخفضة المخاطر اإلئتمانٌة. إن ما ورد اعاله ٌستند على تقٌٌم التؤثٌر على 

(. و ٌستند هذا التقٌٌم األولً على المعلومات المتاحة حالٌا والتً 9ارٌر المالٌة )قللتمستوى عاِل للمعٌار الدولً 
قد تكون عرضة لتقدٌرات تنشؤ عن المزٌد من التحلٌالت التفصٌلٌة أو المعلومات المعقولة و الداعمة اإلضافٌة 

د تطبٌق متطلبات اإلنخفاض و بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التؤثٌرات عن التً تتاح للشركة مستقبال.
(. ومع ذلك ، فال ٌتوقع أن ٌكون لها تؤثٌر جوهري. فً 9) المعٌار الدولً للتقرٌر المالًفً القٌمة بحسب 

اجعة الوقت الحالً، ٌتعذر تقدٌم تقٌٌم معقول لتؤثٌرات تطبٌق المعٌار الجدٌد حٌث أن الشركة لم تنتِه بعد من المر
 التفصٌلٌة.
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 حكمه فً وما نقد -7
 

 عملٌات المساهمٌن  عملٌات التؤمٌن 

 
سبتمبر  ٖٓ

  مٕٕٓٓ
دٌسمبر  ٖٔ

  م9ٕٔٓ
سبتمبر  ٖٓ

  مٕٕٓٓ
دٌسمبر  ٖٔ

 م9ٕٔٓ
 )مدققة(  )ؼٌر مدققة(  )مدققة(  )ؼٌر مدققة( 

 )السعودٌةبالرٌاالت ) 

        نقد لدى البنوك
 ٖٔ٘,7ٓٙ,٘ٔ  0389837,3  7ٕٕ,ٙ٘ٓ,7ٙ  30,30393737 حسابات جارٌة -

 89ٔ,ٖ٘ٓ,ٖٖ  733,733837  87٘,ٖٔٓ,8ٕ٘  00033803377 صندوق سوق المال -

 0,8373337,3  ٖٖٗ,ٖ٘8,٘97  773,,330,7  ٗ8,7ٓ٘,7ٕٓ 

 ٌودع النقد لدى البنوك ووحدات صنادٌق مالٌة لدى أطراؾ ذوي موثوقٌة ائتمان عالٌة.         
 
 
 بالصافً ـ مدٌنة تأمٌن وإعادة تأمٌن أقساط -,

 

 تتكون الذمم المدٌنة من المبالػ المستحقة من اآلتً:
 

 سبتمبر ٖٓ 
 مٕٕٓٓ

 دٌسمبر ٖٔ 
 م9ٕٔٓ

 )مدققة(  )ؼٌر مدققة( 

    
 9ٗٓ,9ٓٗ,7ٕٙ  07,37903,99 حاملو وثائق تؤمٌن

 ٕٓ٘,7ٔٔ,9ٔ  ,393877377 وسطاء ووكالء تؤمٌن
 ٕٓٗ,7ٖ٘,9  737773033 ذمم مدٌنة من شركات تؤمٌن ومعٌدي تؤمٌن

 7ٗ٘,ٕٙٓ  ,03397 (ٔٔ)اٌضاح  ذمم مدٌنة وأقساط إعادة تؤمٌن من أطراؾ ذات عالقة

 ٖٙ٘,ٕٖٗ,ٖ٘ٓ  03038083,33 اإلجمالً -أقساط تأمٌن وذمم التأمٌن المدٌنة 
 (٘ٓٗ,8ٖٓ,ٕٗٔ)  (30,300,3839) صافً - ٌخصم: مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 ٖٔٔ,9ٗٗ,8ٓٔ  3,803,30,,3 صافً -أقساط تأمٌن وذمم معٌدي التأمٌن المدٌنة 
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 استثمارات -,
 

 عملٌات المساهمٌن  

 م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ  مٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓ  
 )مدققة(  )ؼٌر مدققة(  

     

 9ٗ٘,9ٔٓ,ٕٗٔ  333330,3,77  استثمارات متاحة للبٌع
 ٓٓ٘,87ٙ,9ٔ  383,973,33  محتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق

 9ٗٓ,98٘,ٗٗٔ  30339003377  اإلجمالى
 

 تتمثل الحركة على أرصدة االستثمارات فٌما ٌلً:
    

  
 عملٌات المساهمٌن

  
 مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓ

 
دٌسمبر  ٖٔ

 م9ٕٔٓ

  
 )ؼٌر مدققة(

 
 )مدققة(

     

 الرصٌد االفتتاحً
 

3773,893378 
 

ٖٕٔ,ٖٔٙ,ٗ9٘ 
 مشترٌات

 
37377930,0 

 
8ٗ,8ٖ9,ٕٔٗ 

 استبعادات
 

(0,37903373) 
 

(7ٕ,79ٕ,ٔٗٗ) 
 من استبعاد استثمارات متاحة للبٌعربح محقق 

 
(,033378) 

 
(ٕ,ٕٓ9,7ٖ9) 

 (,033,9) تؽٌرات ؼٌر محققة فً القٌمة العادلة إلستثمارات متاحة للبٌع
 

(ٕٕٔ,ٓٗ7) 
 محققةأرباح 

 
030393083 

 
ٙ,ٖٔٓ,8٘8 

 انخفاض فً القٌمة خالل الفترة / السنة
 

(7379333,7) 
 

(ٖ,8ٕٔ,ٖٖٗ) 
 توزٌعات أرباح معاد إستثمارها

 
0703770 

 
ٖ7ٖ,8ٗ٘ 

 الرصٌد الختامً
 

30339003377 
 

ٔٗٗ,٘98,ٓٗ9 

 
 تتضمن اإلستثمارات ما ٌلً:

      
 

 
 مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓ

  
 مدرجة

 
 ؼٌر مدرجة

 
 اإلجمالً

       
 إستثمارات متاحة للبٌع

 
7,37003,03 

 
,73730333, 

 
333330,3,77 

 سندات محتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق
 

383,973,33 
 

- 
 

383,973,33 

 إجمالى
 

,,37333303 
 

,73730333, 
 

30339003377 

       

  
 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ

  
 مدرجة

 
 ؼٌر مدرجة

 
 اإلجمالً

       
 إستثمارات متاحة للبٌع

 
ٕ٘,7ٓٗ,ٖٕ9 

 
7ٕ,ٕٓٙ,ٕٕٓ 

 
ٕٔٗ,9ٔٓ,٘ٗ9 

 سندات محتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق
 

ٔ9,ٙ87,٘ٓٓ 
 

- 
 

ٔ9,ٙ87,٘ٓٓ 

 إجمالى
 

7ٕ,ٖ9ٔ,8ٕ9 
 

7ٕ,ٕٓٙ,ٕٕٓ 
 

ٔٗٗ,٘98,ٓٗ9 
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 الفنٌة االحتٌاطٌات -7
 االحتٌاطاتو تحت التسوٌة المطالبات صافً 7-3

ٌلً: اطات مما   تتؤلؾ صافً المطالبات تحت التسوٌة واالحٌت

 

 
 سبتمبر ٖٓ

 مٕٕٓٓ
 

دٌسمبر  ٖٔ
 م9ٕٔٓ

 ))مدققة  ))ؼٌر مدققة 

    

 7ٕٗ,9,979ٖٕ   07930703797  مطالبات تحت التسوٌة

 (89٘,ٕٖٙ,ٗ٘)  (7937893987) ناقصآ: القٌمة القابلة للتحقق من مستردات حطام ؼٌر مباع
  3883,703983   ٔ8٘,ٖٗٙ,8ٖ8 

 99ٗ,ٖٗٗ,9ٕٔ   33337,73730  المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها
 ٕٙٓ,7٘ٙ,ٕٕ   0937073,39  إحتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 ٕٙٔ,7ٙٔ,ٙ   ,378,3,8,  احتٌاطات فنٌة أخرى

 00,30033,3,  ٖٖٗ,7ٓٗ,7ٓ٘ 

    :ا  ناقص
 (8ٙ8,٘ٗ٘,٘ٙ)  (7833983378) حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة -
 (ٕٔ٘,ٗٙٔ,ٗٔ)  (,373,90370) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها -
 (803973397,)  (79,7ٔٓ,ٖ8ٓ) 

 ٕٖ٘,99ٗ,ٖٕٙ  07330,83703 المطالبات تحت التسوٌة واإلحتٌاطٌات ًصاف
 

 الحركة على األقساط غٌر المكتسبة 7-0

 

 مٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓالتسعة أشهر المنتهٌة  

 )ؼٌر مدققة( 

 الصافً  إعادة تؤمٌن  اإلجمالً 

      

 7,03,993773  (,003300307)  ,77737033,9 الرصٌد فً بداٌة الفترة

 7,03,0,3073  (7,39303930)  3337093370, األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (,73083333,,)  7,33983398  (8830933087,) األقساط المكتسبة خالل الفترة

 0,338003,77  (00397,39,9)  ,09,37883,0 الرصٌد فً نهاٌة الفترة

 

 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔالسنة المنتهٌة فً  

 )مدققة( 

 الصافً  إعادة تؤمٌن  اإلجمالً 

      

 9ٖٔ,7ٕٖ,٘ٙٗ  (9,7ٕٕٔٙ,ٖٕ)  ٖ٘ٓ,88,9ٖ٘ٗ السنةالرصٌد فً بداٌة 

 88٘,8ٖ٘,78ٓ  (8ٖ8,ٓ٘٘,8ٔ)  ٕٙٗ,8ٙٔ,9ٖٙ السنةاألقساط المكتتبة خالل 

 (ٙٙٗ,ٕٓ٘,79ٖ)  9ٖٓ,7ٗٙ,8ٕ  (7,77٘ٙٔ,87ٙ) السنةاألقساط المكتسبة خالل 

 ٔٗٗ,88٘,ٕ٘ٗ  (ٕ٘ٗ,ٖٖٔ,ٕٕ)  8ٙٙ,7ٗ,7ٕٔٗ السنةالرصٌد فً نهاٌة 
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 واإلرتباطاتاإللتزامات  -9

 تتمثل اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات فٌما ٌلً: ( أ
 

سبتمبر  ٖٓ 
 مٕٕٓٓ

دٌسمبر  ٖٔ 
 م9ٕٔٓ

 ))مدققة  ))ؼٌر مدققة 
    

 ٓٙٙ,9ٕٓ,ٗٔ  3,,3,30833 خطابات ضمان

 
تخضع الشركة للتقاضً فً سٌاق أعمالها اإلعتٌادٌة. لم ٌكن هناك أي تؽٌٌر جوهري فً الموقؾ القانونً للشركة  ( ب

 .9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔعما تم اإلفصاح عنه فً 
 
 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة -8
 

استالمه من بٌع أصل ما أو سداده لتحوٌل إلتزام فً معاملة نظامٌة بٌن تمثل القٌمة العادلة السعر الذي ٌتم 
 األطراؾ المشاركة فً السوق فً تارٌخ القٌاس. ٌستند قٌاس القٌمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 فً السوق الرئٌسً الذي ٌمكن الوصول إلٌه للموجودات أو المطلوبات، أو -
 الرئٌسً، فً السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات. فً حالة ؼٌاب السوق -

إن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة المدرجة بقائمة المركز المالً ال تختلؾ بشكل جوهري عن القٌمة الدفترٌة لها 
 فً المعلومات المالٌة األولٌة الموجزة.

 

 عادلةتحدٌد القٌمة العادلة والتسلسل الهرمً للقٌمة ال
 تستخدم الشركة المستوٌات التالٌة عند تحدٌد واإلفصاح عن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة:

: األسعار المدرجة فً األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التً ٌمكن للشركة الوصول إلٌها ٔالمستوى 
 فً تارٌخ القٌاس.

النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أسالٌب التقٌٌم األخرى : األسعار المدرجة فً األسواق ٕالمستوى 
 التً تستند إلٌها جمٌع المدخالت الهامة على بٌانات السوق القابلة للمالحظة؛ و

 : طرق التقٌٌم التً ال تحدد مدخالتها الهامة على أساس البٌانات السوقٌة الملحوظة.ٖالمستوى 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
 م0303سبتمبر  03لفترتً الثالثة والتسعة اشهر المنتهٌتٌن فً 

23 

 

 )تتمة( القٌمة العادلة لألدوات المالٌة -8
 ٌوضح الجدول التالً تحلٌل األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة:

 
 العادلةالقٌمة  

 اإلجمالً ٖالمستوى  ٕالمستوى  ٔالمستوى  القٌمة الدفترٌة عملٌات المساهمٌن

      م )غٌر مدققة(0303سبتمبر  03

      موجودات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة

 333330,3,77 ,333070380 033083383, 7,37003,03 333330,3,77 إستثمارات متاحة للبٌع  -

 333330,3,77 7,37003,03 ,033083383 333070380, 333330,3,77 

  
 القٌمة العادلة 

 اإلجمالً ٖالمستوى  ٕالمستوى  ٔالمستوى  القٌمة الدفترٌة عملٌات المساهمٌن

      )مدققة( م0338دٌسمبر  03

      موجودات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة

 9ٗ٘,9ٔٓ,ٕٗٔ 7ٕ,9ٕٖ٘,ٔٔ 9ٕٗ,8ٖٖ,ٓٙ ٖٖٓ,7ٓٗ,ٕ٘ 9ٗ٘,9ٔٓ,ٕٗٔ إستثمارات متاحة للبٌع  -

 ٕٔٗ,9ٔٓ,٘ٗ9 ٕ٘,7ٓٗ,ٖٖٓ ٙٓ,8ٖٖ,ٕ9ٗ ٔٔ,ٖ7ٕ,9ٕ٘ ٕٔٗ,9ٔٓ,٘ٗ9 
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 )تتمة( القٌمة العادلة لألدوات المالٌة -8
 

 التكلفة المطفؤة 

 اإلجمالً ٖالمستوى  ٕالمستوى  ٔالمستوى  القٌمة الدفترٌة عملٌات المساهمٌن

      )غٌر مدققة( م0303 سبتمبر 03

      موجودات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة

 383,973,33 - - 383,973,33 383,973,33 استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 383,973,33 383,973,33 - - 383,973,33 

      
 التكلفة المطفؤة 

 اإلجمالً ٖالمستوى  ٕالمستوى  ٔالمستوى  القٌمة الدفترٌة عملٌات المساهمٌن

      )مدققة( م0338دٌسمبر  03

      موجودات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة

 ٓٓ٘,87ٙ,9ٔ - - ٓٓ٘,87ٙ,9ٔ ٓٓ٘,87ٙ,9ٔ استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 ٔ9,ٙ87,٘ٓٓ ٔ9,ٙ87,٘ٓٓ - - ٔ9,ٙ87,٘ٓٓ 
 

لاير سعودي( بالتكلفة نظًرا لكونها ؼٌر مدرجة فً أي سوق نشط ولعدم وجود أي مستوى  7ٕ,9ٕٖ٘,ٔٔ: 9ٕٔٓلاير سعودي )دٌسمبر   7ٕ,9ٕٖ٘,ٔٔتم إثبات إستثمارات متاحة للبٌع بمبلػ 
 بٌع فً المستقبل القرٌب.تثمار المتاح للمن المدخالت ٌمكن مالحظته بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر وال توجد مدخالت ملحوظة أخرى متاحة. لٌس لدى اإلدارة أي نٌة للتخلص من هذا االس
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ا مع إجراءات إعداد التقارٌر الداخلٌة لدى الشركة، اعتمد مجلس اإلدارة القطاعات التشؽٌلٌة بصفتهم  ًٌ تمش
 أدائها.صانعً القرارات التشؽٌلٌة الرئٌسٌٌن لتخصٌص الموارد للقطاعات وتقٌٌم 

َفة كما ٌلً: الطبً ،والمركبات والممتلكات والحوادث  م الشركة إلى قطاعات أعمال ُمَصنَّ ألؼراض اإلدارة، ُتقسَّ
وتشتمل الممتلكات والحوادث العامة على الممتلكات والهندسة والحوادث العامة والتؤمٌن البحري  العامة.

االفصاح عن معلوماتها القطاعٌة الرئٌسٌة على هذه وقطاعات التؤمٌن العام األخرى. تعتمد الشركة عند 
 القطاعات.

 
ٌُّرات على أساس تقسٌم القطاعات أو أساس قٌاس الربح القطاعً أو الخسارة القطاعٌة منذ   ٖٔلم تنشؤ تؽ

 .9ٕٔٓدٌسمبر 
 

ُن الموجودات القطاعٌة النقد وما فً حكمه واإلستثمارات المحتفظ بها بؽرض المت اجرة وال َتَتَضمَّ
واإلستثمارات المتاحة للبٌع واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق وأقساط التؤمٌن وأرصدة التؤمٌن 
المدٌنة والمبالػ المدفوعة مقدًما واألصول األخرى والمبالػ المستحقة من جهات ذات عالقة والمبالػ المستحقة 

لمعدات واألصول ؼٌر الملموسة والشهرة وموجودات من عملٌات المساهمٌن والودائع ألجل والممتلكات وا
 ؼٌر الموزعة. الموجوداتعملٌات المساهمٌن. وبناء على ذلك، فقد أُْدِرَجت ضمن 

 
ُن المطلوبات القطاعٌة والفائض المتراكم للحسابات الدائنة وارصدة اعادة التؤمٌن الدائنة ومصارٌؾ  وال َتَتَضمَّ

المستحقة لعملٌات المساهمٌن ومكافآت نهاٌة الخدمة ومطلوبات عملٌات  مستحقة ومطلوبات اخرى والمبالػ
 المساهمٌن. وبناًء على ذلك ، فقد أدرجت ضمن المطلوبات ؼٌر الموزعة .

 
والمطلوبات ؼٌر الموزعة حسب  الموجوداتال ٌتم إبالغ صانعً القرارات التشؽٌلٌة الرئٌسٌٌن عن هذه 

ا. ًٌ  القطاعات ذات الصلة وٌتم مراقبتها مركز
 

فٌما ٌلً المعلومات القطاعٌة المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات الُمبلػ عنها بشؤن إجمالً أصول 
ٌفها وصافً وإٌراداتها اإلجمالٌة ومصار 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔو ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓالشركة ومطلوباتها كما فً 

 :  9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓو  ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓأشهر المنتهٌتٌن فً  تسعةالثالثة وال تًدخلها عن فتر
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 قائمة المركز المالً األولٌة:
 

 ))بالرٌاالت السعودٌة  

 مدققة(م )ؼٌر ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓكما فً   

 عملٌات التؤمٌن  

  ممتلكات وحوادث  تؤمٌن مركبات  تؤمٌن طبً  :القطاعات التشغٌلٌة
إجمالً عملٌات 

 التؤمٌن
 

عملٌات 
 المساهمٌن

 اإلجمالً 

             :الموجودات
 00397,39,9  -  00397,39,9  ,0330,7300  03,983,00  -  حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط ؼٌر المكتسبة

 7833983378  -  7833983378  30073707,,  ,033783370  030703877  حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة
 ,373,90370  -  ,373,90370  3733,03990  383977,  -  حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها

 ,383988333  -  ,383988333  033883037  03703,,83  733073079  تكالٌؾ إقتناء وثائق تؤمٌن مإجلة
 3707,,3300,38  3037,330,3,  9303,373397        موزعةموجودات ؼٌر 

 337,03,903070  3037,330,3,  8,333003300  80397733,3  0,30,03000  ,,83,3330  إجمالى الموجودات

             :المطلوبات

 ,09,37783,0  -  ,09,37783,0  0930003030  0,7390030,0  3303,0738,8  أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 37,93897,  -  37,93897,  3,,737773  333033007  -  عموالت معٌدي التؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 3883,703983  -  3883,703983  80309,3837  837333090,  0,377,3733  التسوٌةمطالبات تحت 

 33337,73730  -  33337,73730  3833,337,0  ,3,7,,,703  ,8337,309  مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها

 0937073,39  -  0937073,39  83037,7  03303033,8  730333790  احتٌاطات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 ,378,3,8,  -  ,378,3,8,  338703077  0307933,3  07,3387  احتٌاطات فنٌة أخرى

 0,,39,3,303  0733373793  3,937893373        مطلوبات ؼٌر موزعة

 83033803793  0733373793  99738793088  ,3793380300  70030733779  333,3307,,3  إجمالً المطلوبات
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 قائمة المركز المالً األولٌة )تتمة(:
 

 ))بالرٌاالت السعودٌة  

 )مدققة( م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔكما فً   

 عملٌات التؤمٌن  

  تؤمٌن مركبات  تؤمٌن طبً  :القطاعات التشغٌلٌة
ممتلكات 
 وحوادث

 
إجمالً عملٌات 

 التؤمٌن
 

عملٌات 
 المساهمٌن

 اإلجمالً 

             :الموجودات
 ٕ٘ٗ,ٖٖٔ,ٕٕ  -  ٕ٘ٗ,ٖٖٔ,ٕٕ  9ٓٓ,7,9ٔ9ٔ  ٖٕٙ,ٕٗٔ,ٗ  -  حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط ؼٌر المكتسبة

 8ٙ8,٘ٗ٘,٘ٙ  -  8ٙ8,٘ٗ٘,٘ٙ  9ٕٔ,ٔ٘ٙ,ٕٗ  ٓٔ٘,9,98ٙٔ  9ٖٔ,9ٓ8,ٕ  حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة
 ٕٔ٘,ٗٙٔ,ٗٔ  -  ٕٔ٘,ٗٙٔ,ٗٔ  777,ٔ٘ٔ,ٖٔ  7ٖ٘,ٕٔٓ,ٔ  -  حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها

 79ٔ,ٙٙٔ,ٖٕ  -  79ٔ,ٙٙٔ,ٖٕ  ٗٗٗ,ٖٓٙ,ٕ  ٕٔٓ,8ٖٓ,ٔٔ  ٖٖ٘,8,7ٓٙ  تكالٌؾ إقتناء وثائق تؤمٌن مإجلة
 ٕٕٗ,89ٖ,ٖٔٙ,ٔ  778,ٓٔٔ,ٗٙٗ  ٗٗٙ,897,78ٕ        موزعةموجودات ؼٌر 

 8ٙ,9ٖٓ,8ٖ8ٗ,ٔ  778,ٓٔٔ,ٗٙٗ  ٓٙٓ,79ٖ,ٕٕٓ,ٔ  9ٗٗ,ٕٖ٘,7ٙ  9ٖٗ,ٖٗٓ,7ٖ  7ٗٗ,ٗٔٙ,ٔٔ  إجمالى الموجودات

             :المطلوبات

 8ٙٙ,7ٗ,7ٕٔٗ  -  8ٙٙ,7ٗ,7ٕٔٗ  ٕٔٔ,ٖٔ٘,8ٕ  ٖ٘٘,ٖٖٔ,ٖٕٖ  ٕٓٔ,8٘9,ٕٕٔ  أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 ٙٔٗ,9ٖٔ,ٗ  -  ٙٔٗ,9ٖٔ,ٗ  9ٔٗ,77ٕ,ٖ  8,9ٕ٘٘ٔ,ٔ  -  عموالت معٌدي التؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 8ٖ8,ٖٙٗ,8٘ٔ  -  8ٖ8,ٖٙٗ,8٘ٔ  9ٙٓ,ٖٕ٘,77  ٕٕٓ,8ٕ٘,7ٗ  ٓٗ٘,8ٓ8,ٖٖ  مطالبات تحت التسوٌة

 99ٗ,ٖٗٗ,9ٕٔ  -  99ٗ,ٖٗٗ,9ٕٔ  9ٕ7,ٖٙٗ,8ٔ  7٘ٓ,98ٓ,ٖٓٔ  ٘ٔ٘,7,899  مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها

 ٕٙٓ,7٘ٙ,ٕٕ  -  ٕٙٓ,7٘ٙ,ٕٕ  ٖٕٔ,7ٕ٘,ٕ  9ٖٙ,7ٔٓ,ٓٔ  ٖٓٓ,ٕٔٔ,ٓٔ  احتٌاطات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 ٕٙٔ,7ٙٔ,ٙ  -  ٕٙٔ,7ٙٔ,ٙ  7ٔٔ,9ٓٗ,ٔ  ٕٕٓ,7ٕٓ,ٗ  8ٖٓ,8ٕٗ  احتٌاطات فنٌة أخرى

 ٕٗٙ,ٕٙ٘,8ٖٔ  9٘٘,8ٙ7,ٕٖ  88,7ٖٓ٘,ٓ٘ٔ        مطلوبات ؼٌر موزعة

 7ٔٓ,ٗٔٙ,ٙٓٓ,ٔ  9٘٘,8ٙ7,ٕٖ  ٕٔ٘,97ٖ,7ٗٙ  8ٕٗ,ٕٖٕ,ٕٖٔ  ٕ٘ٗ,98ٓ,ٙٔ٘  ٖٔ٘,ٕٙٓ,7٘ٔ  إجمالً المطلوبات

 
 القطاعات الجغرافٌة

 تقع جمٌع موجودات ومطلوبات الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بإستثناء بعض اإلستثمارات التً تقع فً دول مجلس التعاون الخلٌجً.
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         ة:قائمة الدخل األولٌ

  
 )غٌر مدققة( م0303 سبتمبر 03لثالثة أشهر المنتهٌة فً ا لفترة

 القطاعات التشغٌلٌة
 

تأمٌن 
  طبً

 تأمٌن مركبات
 

 ممتلكات وحوادث
 

 إجمالً

  
 )السعودٌة)بالرٌاالت 

 إٌرادات
        

 إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة
        

 أفراد
 

,9939,3  
 

0333,73083  
 

39,30,7  
 

0338733,3,  
 المنشآت متناهٌة الصؽر

 
0,33373030  

 
,003330  

 
3,73038  

 
0,39373,07  

 المنشآت الصؽٌرة
 

03,033078  
 

70,39,7  
 

3330,3377  
 

,3,303380  
 المنشآت المتوسطة

 
933003307  

 
,397,3,,,  

 
,38,03,9,  

 
0339733098  

 المنشآت الكبٌرة
 

0030003,07  
 

7837,,3,07  
 

,303030,7  
 

33830333,00  

  
733,303397  

 
33733783,,8  

 
373,,03733  

 
03030373370  

 محلٌة -أقساط إعادة التؤمٌن المسندة
 

-    
 

(7,3,37) 
 

(070,738) 
 

(0393300) 
 أجنبٌة-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 
-    

 
(337783737) 

 
(33,088,,70) 

 
(3033783378) 

 أقساط فائض الخسارة
 

(07030,,) 
 

(339733,,9) 
 

(7303,33) 
 

(03,,73,07) 
 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 
7333093709  

 
33037,03973  

 
03,773978 

 
39,33,83777 

 التؽٌرات فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، صافً
 

(3838093370) 
 

3337303979  
 

(,3,3809)          
 

(8337330,0) 
 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 
,333833,,,  

 
30739,,3739  

 
338,33803 

 
37733393387 

 التؤمٌن إعادة عموالت دخل
 

- 
 

7773907  
 

3300,3090 
 

337903033 
 إٌرادات اكتتاب أخرى

 
77838,3 

 
037333,,,  

 
39339,, 

 
030703773 

 مجموع اإلٌرادات
 

,338733,3, 
 

307370,3033  
 

0377933,8 
 

39033773977 

 :تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب         
        

 إجمالً المطالبات المدفوعة
 

(7033703893) 
 

(8,3383388,) 
 

(33,,83393) 
 

(308373733,,) 
 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 
733033,08  

 
,78377,  

 
,373883  

 
,300,373,  

 صافً المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 

(0738333073) 
 

(8,37303038) 
 

(333,73383) 
 

(307307737,3) 
 التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة، صافً

 
(730,03388) 

 
,33,03373  

 
03930378,  

 
03,303707  

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها، 
  صافً

,30383,,,  
 

,3,033,8,  
 

033,33  
 

3338,33873  

 حركة التؽٌر فً احتٌاطات فنٌة أخرى
 

773803  
 

00,3,99  
 

0383089  
 

788383,  
 صافً المطالبات و المنافع األخرى المتكبدة

 
(0,3939397,) 

 
(973780378,) 

 
338893037 

 
(3393030370,) 

 احتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة
 

33,0,39,0  
 

83,033,89  
 

0,33383  
 

3337393,70  
 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن

 
(03,703,7,) 

 
(73,70387,) 

 
(9,33979) 

 
(8303730,9) 

 مصارٌؾ اكتتاب أخرى
 

(037783,98) 
 

(939,,38,3) 
 

(,033,3) 
 

(3330993,83) 
 مجموع تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب

 
(73370,330,) 

 
(9930833380) 

 
3300,307, 

 
(30737933970) 

 صافً دخل اإلكتتاب
 

333,7,3078 
 

08300,3339 
 

739303,0, 
 

,73,873300 
 :إٌرادات تشغٌلٌة أخرى  / )مصارٌف(

        
 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

       
(3300733,0) 

 مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
       

(373,373077) 
 إٌرادات مرابحة من ودائع بنكٌة

       
03003373, 

 ستثماراتاال قٌمةفً  هبوط/ محققة خسارة
       

(,37073,83) 
 تتوزٌعات أرباح ودخل االستثمارا

       
337703873 

 مصارٌؾ إستثمارات
       

(37033,3) 
 تموٌلٌة تكالٌؾ

       
(303803) 

ٌلٌة األخرى  إجمالً المصارٌف التشغ
       

(033338393,) 

 إجمالً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض والزكاة وضرٌبة الدخل
     

003,973037 

 الفائض العائد لعملٌات التؤمٌن
       

(037,730,,) 

 الدخل إجمالً دخل الفترة قبل الزكاة وضرٌبة
      

08383,38,0 

 الزكاة و ضرٌبة الدخل
       

(03,333333) 

 إجمالً دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن
       

0,373,38,0 
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         قائمة الدخل األولٌة
 )ؼٌر مدققة( م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً ل  

 إجمالً  ممتلكات وحوادث  تؤمٌن مركبات  تؤمٌن طبً  القطاعات التشغٌلٌة

 ))بالرٌاالت السعودٌة  

         إٌرادات
         إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

 أفراد
 

-    
 

٘ٔ,9ٔٓ,ٕٕٓ  
 

ٕ9ٔ,ٗٓ7  
 

ٕ٘,ٕٓٔ,ٕٗ9  
 المنشآت متناهٌة الصؽر

 
ٕٕ,ٔ88,89ٓ  

 
88,ٕ79  

 
ٕٔٗ,ٓ99  

 
ٕٕ,ٗٓٔ,ٕٙ8  

 المنشآت الصؽٌرة
 

7,ٓٓ٘,ٔ7ٔ  
 

8ٙٔ,ٕ8ٕ  
 

7٘ٔ,ٗ٘ٗ  
 

8,ٙٔ7,9ٓ7  
 المنشآت المتوسطة

 
٘,ٙٙٗ,7ٗ8  

 
ٖ,79ٖ,ٕ٘ٔ  

 
ٙ,ٕ٘8,ٕٖٔ  

 
ٔ٘,98ٙ,ٗ7ٖ  

 المنشآت الكبٌرة
 

ٖ8,ٖٗٔ,ٖٓ9  
 

9ٔ,8ٔٓ,ٓٓٙ  
 

ٙ,ٕٗ9,ٖ8ٓ  
 

ٖٔٙ,ٙ7ٓ,ٙ9٘  

  
7ٖ,ٕ9ٓ,ٔٔ8  

 
ٔٗ8,ٖٗٙ,ٔٓٔ  

 
ٔٗ,ٕٔٗ,ٖ٘٘  

 
ٕٖ٘,877,77ٕ  

 محلٌة -أقساط إعادة التؤمٌن المسندة
 

-    
 

(ٔ٘ٔ,ٖٔ7) 
 

(ٖٔٔ,99ٔ) 
 

(ٖٗٙ,ٖٓ8) 
 أجنبٌة-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 
-    

 
(ٕ,979,ٕٕٓ) 

 
(ٔٓ,8ٖ9,ٕٓ٘) 

 
(ٖٔ,8ٔ8,ٕٗ٘) 

 أقساط فائض الخسارة
 

(ٔ,ٙ7٘,ٓٓٓ) 
 

(ٕ,7ٖٓ,ٕٓ٘) 
 

(٘ٙٗ,٘ٓٓ) 
 

(ٗ,9ٙ9,ٕ٘٘) 

 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة
 

7ٔ,ٙٔ٘,ٔٔ8  
 

ٕٔٗ,ٕٙٓ,ٕ٘ٔ  
 

ٕ,ٗٓ8,8٘7  
 

ٕٔٙ,ٕٙٙ,ٗ87  
 التؽٌرات فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، صافً

 
(ٖٓ,ٗ8ٔ,ٖٕٙ) 

 
ٕ,ٔٗ٘,٘ٗ9  

 
ٔ,7ٗٔ,997  

 
(ٕٙ,٘9ٗ,ٓ8ٙ) 

 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة
 

ٗٔ,ٖٖٔ,ٗ8ٙ  
 

ٔٗٗ,7ٗ8,ٓٙٔ  
 

ٗ,ٔ٘ٓ,8٘ٗ  
 

ٔ9ٓ,ٖٕٓ,ٗٓٔ  
 التؤمٌن إعادة عموالت دخل

 
-    

 
ٖٙٔ,ٖ79  

 
ٔ,79ٓ,ٗ٘ٙ  

 
ٕ,ٖٗٓ,8ٖ٘  

 إٌرادات اكتتاب أخرى
 

ٗٙٗ,ٕٓ٘  
 

ٕ,ٓ78,ٔ7٘  
 

9ٔ,ٖ8ٔ  
 

ٕ,ٖٖٙ,ٙٓ8  

 مجموع اإلٌرادات
 

ٗٔ,٘97,ٖ٘8  
 

ٔٗ7,ٖٗ9,ٙٔ٘  
 

ٙ,ٖٕٓ,ٙ9ٔ  
 

ٔ9٘,ٓٙ9,8ٗٗ  

 :تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب         
        

 إجمالً المطالبات المدفوعة
 

(ٖٙ,ٖ٘ٔ,ٖٙٔ) 
 

(ٖٔ٘,ٖٓٓ,ٕٙٓ) 
 

(ٕ,ٓ99,8ٖٓ) 
 

(ٔ7ٖ,ٗ٘٘,ٓٔ8) 
 معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة  حصة

 
ٖ,٘8ٖ,ٖٖٔ  

 
ٔ,8ٔٓ,ٙٙٙ  

 
7ٖ9,ٕ٘ٙ  

 
ٙ,ٖٖٔ,٘ٗٔ  

ً المطالبات والمنافع   األخرى المدفوعةصاف
 

(ٖٕ,7ٙ8,ٖٓٓ) 
 

(ٖٖٔ,ٔ9ٕ,9ٖٙ) 
 

(ٔ,ٖٙٓ,ٕٗٔ) 
 

(ٔٙ7,ٖٕٔ,ٗ77) 
ً المطالبات تحت التسوٌة، صاًف  التؽٌرات ف

 
(8ٕٔ,ٙ9ٗ) 

 
(ٔ,ٕٓ8,ٖٗٔ) 

 
(ٔ,ٖٗ7,9٘7) 

 
(ٖ,ٖ78,ٓ8ٕ) 

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها، 
  صافً

ٙ,ٕ٘ٓ,ٖٗٓ  
 

(ٕ,ٕٕ٘,7ٔٙ) 
 

(ٖ9ٓ,9ٖ9) 
 

ٖ,9ٖٓ,7ٗ8  

 حركة التؽٌر فً احتٌاطات فنٌة أخرى
 

9ٓ,ٕ7ٔ  
 

ٔ,89ٙ,8ٖٖ  
 

(ٙ9,8ٓ8) 
 

ٔ,9ٔ7,ٕ9ٙ  

 المطالبات والمنافع األخرى المتكبدةصافً 
 

(ٕٙ,979,ٖٕٓ) 
 

(ٖٔٗ,7ٖٓ,ٕ٘ٓ) 
 

(ٖ,ٔٙ8,9ٗ٘) 
 

(ٔٙٗ,878,٘ٔ٘) 
 احتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 
(ٖ,ٔ89,9ٓ9) 

 
ٔٓ,ٖٖٔ,ٓٔ9  

 
ٔ,7ٖٓ,ٗٔٗ  

 
8,8ٗٗ,ٕ٘ٗ  

 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن
 

(ٖ,ٖٖٕ,٘9ٙ) 
 

(٘,8ٕٔ,8ٕٓ) 
 

(ٔ,ٖ7ٕ,ٖٔٔ) 
 

(ٔٓ,ٕ٘ٙ,7ٕ7) 
 مصارٌؾ اكتتاب أخرى

 
(ٕ,77ٖ,99ٗ) 

 
(ٔ,ٗٗ7,ٕٔ7) 

 
(ٖٙ,7ٙ9) 

 
(ٗ,ٕ8ٗ,89ٓ) 

 تكالٌف ومصارٌف اإلكتتابمجموع 
 

(ٖٙ,ٕ7٘,8ٔ9) 
 

(ٖٔٔ,ٙٙ8,ٔ78) 
 

(ٕ,9ٓٔ,ٙٔٔ) 
 

(ٔ7ٓ,8ٗ٘,ٙٓ8) 

 صافً دخل اإلكتتاب
 

٘,ٖٕٔ,7ٔ9   
 

ٔ٘,77ٔ,ٖٗ7  
 

ٖ,ٖٔٔ,ٓ8ٓ   
 

ٕٗ,ٕٕٗ,ٕٖٙ   

 :إٌرادات تشغٌلٌة أخرى / )مصارٌف(
        

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها
       

(9ٗ٘,ٕٔٔ) 
 مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة

       
(ٔ7,8ٗ7,ٙٓٓ) 

 إٌرادات مرابحة من ودائع بنكٌة
       

7,ٖٕٗ,ٖ9ٓ 
 أرباح محققة من استثمارات ، صافً

       
ٕٗ9,٘7ٔ 

 أرباح ودخل االستثماراتتوزٌعات 
       

ٕ,ٖٔ٘,ٕٙٔ 
 مصارٌؾ إستثمارات

       
(ٔٗ٘,97٘) 

 تموٌلٌة تكالٌؾ
       

(ٕٓ,ٖٗ٘) 

ٌة األخرى ٌل ً المصارٌف التشغ  إجمال
       

(9,ٓ٘ٔ,ٙٗ8) 

 إجمالً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض والزكاة وضرٌبة الدخل         
   

ٔ٘,ٔ7ٕ,٘88     

 الفائض العائد لعملٌات التؤمٌن
       

(ٔ,ٖٓٙ,ٖ٘ٔ) 
ٌبة الدخل ً دخل الفترة قبل الزكاة وضر  إجمال

       
ٔٗ,ٖٔٙ,ٓ7٘ 

 الزكاة و ضرٌبة الدخل
       

(ٖ,ٓٓٓ,ٓٓٓ) 

ً دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن  إجمال
       

ٔٔ,ٖٔٙ,ٓ7٘ 

 
 
 
 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
 م0303سبتمبر  03لفترتً الثالثة والتسعة اشهر المنتهٌتٌن فً 

34 

 )تتمة(: التشغٌلٌة القطاعات  -33
 قائمة الدخل األولٌة )تتمة(

 
 )ؼٌر مدققة(م ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   

 إجمالً  ممتلكات وحوادث  تؤمٌن مركبات  تؤمٌن طبً  :القطاعات التشغٌلٌة

 ))بالرٌاالت السعودٌة  

         إٌرادات
         إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

  ,973703379    79,3390    3770,,9030    722,283   أفراد
  7,38903378    783977,    330373783    76,246,763   المنشآت متناهٌة الصؽر

  ,3,3833393    337033887    3338,3,00    36,226,428   المنشآت الصؽٌرة
  030993073,    ,003333377    3833303707    34,375,323   المنشآت المتوسطة

  078370,3030    3339003787    3883,,00033    57,658,736   المنشآت الكبٌرة

   358,527,525    00733083793    07333330,8    ,3337093370  
 (9383387)   (9339,9,)   (3093008)      -   محلٌة -أقساط إعادة التؤمٌن المسندة
 (0,307,37,8)    (,0330903,7)  (738803397)      -   أجنبٌة-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 (,33373,397)   (330073,33)   (3883,,37,)   (5,745,578)   الخسارةأقساط فائض 

  7,03,0,3073    ,73988300    00,33,033,9    354,726,257   صافً أقساط التأمٌن المكتتبة
ً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، صاًف   37,7,,,833    03,773037    739973098,    42,446,383   التؽٌرات ف

  ,73083333,,    7377,37,3    087330,37,7    374,222,322   صافً أقساط التأمٌن المكتسبة
  737933330    33973308,    33,873370      -   عموالت إعادة التؤمٌن دخل

  3338003077    030333733    3307,,733    4,877,272   إٌرادات اكتتاب أخرى

  70388,3793,    3,39033978    7,,7303,883    377,686,262   مجموع اإلٌرادات
         :تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
 (730333,38,7)   (307,3,09,)   (0,933393837)  (342,843,734)  إجمالً المطالبات المدفوعة

  3039073337    033073030    337,33977    2,552,273   حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 (09830783977)  (,03078300)  (3,793373,,0)  (332,424,663)  صافً المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 (03773,,)   (037,33080)    ,3078397,   (5,675,545)   التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة، صافً

المبلػ التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر 
 عنها، صافً

  (3,468,272)   0833093,83    08,3,93    0933993033  

  7337,7,   (0,33770)    8,833,8   (47,372)   حركة التؽٌر فً احتٌاطات فنٌة أخرى

 (0,3387039,3)  (37703780,)  (,,,00333733)  (346,242,725)  صافً المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
 (3,733730,)    ,,33,3737   (,33309,307)    4,222,732   احتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 (,03330,377)   (037003077)   (3739803897)   (33,722,737)   تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن
 (,,033,7039)   (3983,38)   (33398,3880)   (2,672,576)   مصارٌؾ اكتتاب أخرى

 (,7373037399)   (833733938)   (0,730773800)  (362,222,366)  تكالٌف ومصارٌف اإلكتتابمجموع 

 ,3,933,8,,3  37,333,3,  30,37,73,00  3837,,3737  صافً دخل اإلكتتاب
         

         :إٌرادات تشغٌلٌة أخرى  / )مصارٌف(
 (333,3,3,30)        مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 (933,33383,)        مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 333,7,37,0        إٌرادات مرابحة من ودائع بنكٌة

 (37,339,0,)        ثماراتستاال/ هبوط فً قٌمة محققةخسارة 
 ,3,37378,        توزٌعات أرباح ودخل االستثمارات

 (7073073)        مصارٌؾ إستثمارات
 (7333,7)        تموٌلٌة تكالٌؾ

ٌلٌة األخرى   (,73700308,)        إجمالً المصارٌف التشغ
إجمالً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض 

 والزكاة وضرٌبة الدخل
       9830793033 

  (937873773)        الفائض العائد لعملٌات التؤمٌن
إجمالً دخل الفترة قبل الزكاة وضرٌبة 

 الدخل
       9337,037,3 

 (833333333)        الزكاة و ضرٌبة الدخل

 7337,037,3        إجمالً دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن
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 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
 م0303سبتمبر  03لفترتً الثالثة والتسعة اشهر المنتهٌتٌن فً 

31 

 )تتمة( التشغٌلٌة القطاعات -33
 الدخل األولٌة )تتمة(قائمة 

 
 )ؼٌر مدققة( م9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً ل  

 إجمالً  ممتلكات وحوادث  تؤمٌن مركبات  تؤمٌن طبً  :القطاعات التشغٌلٌة

 بالرٌاالت السعودٌة  

         إٌرادات

         إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

 143,331,429  1,362,312  149,514,116  -  أفراد

 62,219,445  411,344  666,643  61,133,336  المنشآت متناهٌة الصؽر

 21,154,431  4,226,933  5,144,312  11,192,166  المنشآت الصؽٌرة

 41,434,433  19,516,316  16,954,593  11,123,134  المنشآت المتوسطة

 391,695,339  19,451,323  349,955,341  64,311,562  المنشآت الكبٌرة

  145,414,139  444,436,133  42,391,416  629,493,441 

 (1,651,456)  (1,212,193)  (319,661)  -  محلٌة -أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 (43,146,463)  (36,121,363)  (1,269,393)  (354,111)  أجنبٌة -أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 (13,221,444)  (1,633,544)  (1,249,344)  (4,325,444)  أقساط فائض الخسارة

 563,463,694  3,991,159  425,244,933  144,335,691  صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

ً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، صاًف  34,433,193  3,442,433  45,415,362  (24,164,266)  التؽٌرات ف

 533,551,413  13,323,251  414,656,941  115,511,421  صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 9,243,123  6,259,551  1,344,519  -  إٌراد عموالت إعادة التؤمٌن

 11,936,136  2,913,343  6,939,513  2,124,914  إٌرادات اكتتاب أخرى

 613,531,339  22,461,151  413,433,352  111,636,235  مجموع اإلٌرادات

         :تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب

 (433,161,433)  (9,115,312)  (393,411,446)  (141,514,415)  إجمالً المطالبات المدفوعة

 26,449,346  4,342,234  3,465,664  11,644,352  حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 (413,119,121)  (3,933,619)  (313,351,396)  (93,333,123)  صافً المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 (12,332,946)  (5,331,634)  (5,559,644)  (1,542,512)  التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة، صافً

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ 
 عنها، صافً

 414,241  13,313,236  349,491  15,355,394 

 2,635,433  (391,913)  2,969,942  214,114  حركة التؽٌر فً احتٌاطات فنٌة أخرى

 (469,464,554)  (9,644,634)  (369,661,332)  (34,141,324)  صافً المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 (3,533,945)  4,463,334  (1,253,344)  (6,143,333)  احتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 (32,941,934)  (4,199,146)  (19,946,124)  (3,946,444)  تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن

 (21,132,536)  (226,115)  (13,649,369)  (1,931,333)  مصارٌؾ اكتتاب أخرى

 (526,114,161)  (9,536,191)  (442,336,324)  (115,241,664)  مجموع تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب

 7ٖٙ,ٕٕٗ,9ٖ  8ٙٗ,97ٓ,ٖٔ  ٕٖٓ,ٖٓٔ,77  ٖ٘ٙ,ٗ٘ٗ,ٕ  صافً دخل اإلكتتاب

         إٌرادات تشغٌلٌة أخرى  / )مصارٌف(
 (15,443,454)        تحصٌلهامخصص دٌون مشكوك فً 
 (56,441,323)        مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة

 22,942,993        إٌرادات مرابحة من ودائع بنكٌة

 2,462,423        أرباح محققة من استثمارات ، صافً

 4,349,134        توزٌعات أرباح ودخل االستثمارات

 (455,333)        مصارٌؾ إستثمارات

 (64,636)        مصارٌؾ تموٌلٌة

ة األخرى ٌٌل ً المصارٌف التشغ  (42,444,549)        إجمال

ً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض والزكاة  إجمال
ٌبة الدخل  وضر

       ٘ٔ,ٕٕٓ,ٕٔ9 

 (7ٙٙ,9ٕٗ,ٖ)        الفائض العائد لعملٌات التؤمٌن

ٌبة الدخل ً دخل الفترة قبل الزكاة وضر  ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,7ٗ        إجمال
 (ٓٓٓ,ٓٓٓ,9)        الزكاة و ضرٌبة الدخل

 ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,8ٖ        إجمالً دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن
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 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات عالقة -33
 

تتمثل الجهات ذات عالقة فً المساهمٌن، والشركات المرتبطة بهم، وموظفً اإلدارة الرئٌسٌن فً الشركة، والشركات المسٌطر 
التً تإثر علٌها هذه الجهات بشكل جوهري. ٌتم اعتماد سٌاسات تسعٌر وثائق التؤمٌن علٌها أو الخاضعة للرقابة المشتركة أو 

 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
 

 فٌما ٌلً تفاصٌل معامالت الجهات الرئٌسٌة ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة ذات العالقة:

  
 فً مبلػ المعاملة خالل الفترة المنتهٌة

  
 مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓ

 
 م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓ

  
 )ؼٌر مدققة(

 
 )ؼٌر مدققة(

  
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة للمدٌرٌٌن وأطراؾ ذات العالقة بهم     
 

3,038,9 
 

ٖ٘7,ٕٙ9 
 أقساط اعادة التؤمٌن المسندة

 
703970 

 
ٕٖ8,ٖٖٙ 

 مطالبات محملة على أطراؾ ذات العالقة
 

- 
 

ٔ٘ٓ 

 
 األطراؾ ذات العالقة

 
 أقساط تؤمٌن وذمم معٌدي تؤمٌن دائنة

  
  سبتمبر ٖٓ

  مٕٕٓٓ
 م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

     
 أعضاء مجلس اإلدارة

 
0,03833 

 
ٔٓٙ,ٕ99 

 اإلجمالً
 

0,03833 
 

ٔٓٙ,ٕ99 

      
 فٌما ٌلً منافع موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن خالل الفترة:

     
  

 

  
 سبتمبر ٖٓ

  مٕٕٓٓ
 م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓ

  
 مدققة()ؼٌر 

 
 )ؼٌر مدققة(

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

     
 الرواتب والبدالت األخرى

 
73,7337,0  

 
ٗ,ٗ7٘,9ٖٓ  

 مكافؤت نهاٌة الخدمة
 

7,,3370  
 

ٕٗ8,77ٖ  

  
,330,3,07 

 
ٗ,9ٓٗ,7ٖٓ  

 
 
 
 
 



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
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 الزكاة وضرٌبة الدخل -30

 
 مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل

 % من الوعاء الزكوي التقرٌبً، المتعلق بحصص المساهمٌن السعودٌٌن فً الشركة.٘.ٌٕتم اثبات مخصص للزكاة بنسبة 
 % من صافً الربح المعدل المتعلق بالمساهمٌن ؼٌر السعودٌٌن فً الشركة. ٌٕٓتم اثبات ضرٌبة الدخل بنسبة 

 تتمثل الحركة على مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل كما ٌلى:
 
 م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ  مٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓ 
 )بالرٌاالت السعودٌة(  )بالرٌاالت السعودٌة( 

    
 ٕٗ٘,ٕٓٙ,ٔ٘  0,3,7,3037 ٌناٌر ٔفً 

 ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٗٔ  833333333 مخصص الفترة / السنة
 (8ٖٖ,8,9ٖٗ٘)  (,303978378) المدفوع خالل الفترة / السنة

 ٕٗٓ,7٘ٙ,ٕٙ  03390,3739 فً نهاٌة الفترة / السنة

 
 الموقف الزكوي و الضرٌبً

 .9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔقدمت الشركة إقراراتها الزكوٌة والضرٌبٌة حتى السنة المنتهٌة فً 
. خالل الفترة، استلمت الشركة الربوط ٕ٘ٔٓاستلمت الشركة الربوط النهائٌة من الهٌئة العامة للزكاة والدخل لألعوام حتى 

ملٌون  9,ٖملٌون لاير سعودي و  7,ٕمع مطالبة إضافٌة على الزكاة وضرٌبة الدخل بمبلػ  8ٕٔٓو  7ٕٔٓ،  ٕٙٔٓللسنوات 
 8ٕٔٓملٌون لاير سعودي مقابل ربط عام  8,ٖسعودي على التوالً. قامت اإلدارة بسداد مبلػ  ملٌون لاير 8,ٖلاير سعودي و 

تقدٌم اعتراضاً على هذه الربوط. إن ربط عام اإلدارة بقامت ،  7ٕٔٓو  ٕٙٔٓوأنهت عملٌة الربط. فٌما ٌتعلق بالربوط عن عامً 
 الدخل.قٌد المراجعة من قبل الهٌئة العامة للزكاة و 9ٕٔٓ

 
ا لضرٌبة االستقطاع بمبلػ  7ٕٔٓو  ٕٙٔٓتتضمن الربوط لعامً  ًٌ ملٌون لاير  8,ٕملٌون لاير سعودي و  ٖ,ٕالتزاًما إضاف

تقدٌم اعتراض. تم اثبات  بقامت سعودي على التوالً. خالل الفترة ، سددت الشركة المبلػ لتجنب ؼرامة التؤخٌر، اال أن اإلدارة 
 ضرٌبة االستقطاع ضمن المصارٌؾ العمومٌة واإلدارٌة.مصروؾ التزام 

 
باإلضافة إلى ذلك، أنهت الهٌئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوٌة الخاصة بشركة اإلتحاد التجاري للتؤمٌن ش. م. ب. )مقفلة( 

عودي وضرٌبة استقطاع ملٌون رٌـال س ٙ,ٓٔ، مع المطالبة بإلتزام زكوي وضرٌبً قدره  8ٕٓٓحتى  ٕٓٓٓعن السنوات من 
ملٌون رٌـال سعودي. وقد قدمت اإلدارة اعتراضاً على هذه الربوط المذكورة أعاله وصدر قرار لجنة اإلعتراض  8,9مستحقة تبلػ 

 االبتدائٌة الزكوٌة الضرٌبٌة ٌإٌد رأي الهٌئة العامة للزكاة والدخل. قامت الشركة بتقدٌم اعتراضاً على هذا القرار أمام اللجنة
 االستئنافٌة الزكوٌة الضرٌبٌة حسب االجراءات النظامٌة لذلك.

 
، للمطالبة بنفس القٌم 8ٕٓٓحتى  ٕٓٓٓ، اصدرت الهٌئة العامة للزكاة والدخل ربط معدل عن نفس السنوات من ٕ٘ٔٓفً عام 

دور حكم لصالحها. قامت الشركة الصادرة فً قرار اللجنة اإلبتدائٌة. قدمت الشركة اعتراضاً على تلك الربوط الزكوٌة وتتوقع ص
 ملٌون لاير سعودي، مازال النزاع محل الدراسة من قبل لجنة اإلستئناؾ. 8.8بسداد مبلػ إضافً قدره 

 
لقد تم القٌام بتلك السدادات مع ابقاء حق الشركة فً االستمرار باالعتراض، و استرداد أو تسوٌة الدفعات عند صدر حكم لصالح 

 ات المقدمة.الشركة فً االعتراض
 

ملٌون لاير سعودي. سددت الشركة المبلػ  ٔ,ٗخالل الفترة ، استلمت الشركة  ربط ضرٌبة القٌمة المضافة مع التزام إضافً بقٌمة 
تقدٌم اعتراض. تم اثبات مصروؾ التزام ضرٌبة القٌمة المضافة اإلضافٌة ضمن بقامت لتجنب ؼرامة التؤخٌر ، اال أن اإلدارة 

 العمومٌة واإلدارٌة. المصارٌؾ
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 رأس المال  -30
 

دٌسمبر  ٖٔرٌـال سعودي ) ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٗهو  ٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓإن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كما فً 
بقٌمة سهم (  ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٓٗ: 9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔسهم ) ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٓٗلاير سعودي( والذي ٌتكون من  ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٗ:  9ٕٔٓ

 رٌـال سعودي لكل سهم. هٌكل المساهمٌن بالشركة كما هو موضح أدناه، حٌث ٌخضع مساهمٌن الشركة للزكاة وضرٌبة الدخل: ٓٔ
 

  
 مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓ

  
 األسهم المصرح بها والصادرة

 
 األسهم المدفوعة

  
 عدد األسهم

 
 ))المبلػ باللاير السعودي

 البحرٌن –القابضه شركة اإلتحاد التجاري 
 

938773333 
 

9837733333 
 

9837733333 

 الكوٌت –الشركة االهلٌه للتؤمٌن 
 

733333333 
 

7333333333 
 

7333333333 

 أخرى
 

0733,,3333 
 

0733,,33333 
 

0733,,33333 

  
7333333333 

 
73333333333 

 
73333333333 

 

  
 م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔ

  
 األسهم المصرح بها والصادرة

 
 األسهم المدفوعة

  
 عدد األسهم

 
 ))المبلػ باللاير السعودي

 البحرٌن –شركة اإلتحاد التجاري القابضه 
 

8,9ٗٗ,ٓٓٓ 
 

89,ٗٗٓ,ٓٓٓ 
 

89,ٗٗٓ,ٓٓٓ 

 الكوٌت –الشركة االهلٌه للتؤمٌن 
 

ٗ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 
 

ٗٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 
 

ٗٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 أخرى
 

ٕ7,ٓ٘ٙ,ٓٓٓ 
 

ٕ7ٓ,٘ٙٓ,ٓٓٓ 
 

ٕ7ٓ,٘ٙٓ,ٓٓٓ 

  
ٗٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 
ٗٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 
ٗٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 إدارة رأس المال  -37
 

 وضعت الشركة أهداؾ للحفاظ على نسبة كافٌة لرأس المال وذلك لتحقٌق أؼراضها ورفع قٌمة العائد للمساهمٌن.
والمطلوبة. وتدٌر الشركة، بصورة منتظمة، متطلبات رأس المال وذلك بتقدٌر حجم اإلنخفاض بٌن مستوٌات رأس المال المسجلة 

ٌتم إجراء التعدٌالت على مستوٌات رأس المال الحالً فً ضوء التؽٌرات فً ظروؾ السوق وخصائص المخاطر المتعلقة 
بنشاطات الشركة. وبؽرض المحافظة على هٌكل رأس المال أو تعدٌله، قد تجري الشركة تعدٌالً على مبلػ توزٌعات األرباح 

 ألسهم.المدفوعة إلى المساهمٌن أو إصدار ا
وفً رأي مجلس اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت إلتزاما كاماًل بمتطلبات رأس المال المفروضة خارجٌاً خالل الفترة المالٌة المفصح 

 عنها.
قامت إدارة الشركة، من خالل تحلٌل السٌنارٌوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل الجهات التنظٌمٌة، بتقٌٌم األثر المحتمل لجائحة 

نمو األقساط اإلجمالٌة، وزٌادة تكلفة الموظفٌن، نسب الخسارة من خالل إجراء اختبار الضؽط لمتؽٌرات مختلفة مثل:  9ٔ -وفٌد ك
القائمة حتى تارٌخه ومخصصات األقساط ، وؼٌرها، والتؤثٌر المرتبط بها على اإلٌرادات والربحٌة ونسب الخسارة ونسب المالءة 

أي توقعات، فإن التوقعات واحتمالٌة الحدوث مدعومة بافتراضات وشكوك جوهرٌة وبالتالً قد تختلؾ  المالٌة. كما هو الحال مع
النتائج الفعلٌة عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع متؽٌر وسرٌع التطور ، ستستمر الشركة فً إعادة تقٌٌم موقفها والتؤثٌر المرتبط 

 بها على أساس منتظم.
 

 ربحٌة السهم  -,3
احتساب ربحٌة السهم األساسً والمخفض بتقسٌم صافً ربح الفترة من دخل المساهمٌن على المتوسط المرجح لعدد األسهم ٌتم 

 العادٌة القائمة خالل الفترة، إال إذا كان هناك آثار تخفٌض.
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 معلومات إضافٌة  -,3

 

 قائمة المركز المالً األولٌة

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

  
 ()ؼٌر مدققة مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓكما فً 

 
 ()مدققة م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔكما فً

  
 عملٌات التؤمٌن

 
 عملٌات المساهمٌن

 
 المجموع

 
 عملٌات التؤمٌن

 
 عملٌات المساهمٌن

 
 المجموع

 :الموجودات             
            

 نقد وما فً حكمه
 

0,8373337,3  
 

773,,330,7  
 

7303870330,  
 

ٖٖٗ,ٖ٘8,٘97 
 

ٗ8,7ٓ٘,7ٕٓ 
 

ٖ8ٖ,ٓٙٗ,ٕ99 

 أقساط تؤمٌن وذمم معٌدي تؤمٌن مدٌنة، صافً
 

3,,3,803,30  
 

- 
 

3,,3,803,30  
 

ٔ8ٓ,ٗ9ٗ,ٖٔٔ 
 

- 
 

ٔ8ٓ,ٗ9ٗ,ٖٔٔ 

 حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط ؼٌر المكتسبة
 

00397,39,9  
 

- 
 

00397,39,9  
 

ٕٕ,ٖٖٔ,ٕٗ٘ 
 

- 
 

ٕٕ,ٖٖٔ,ٕٗ٘ 

 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة
 

7833983378  
 

- 
 

7833983378  
 

ٙ٘,٘ٗ٘,8ٙ8 
 

- 
 

ٙ٘,٘ٗ٘,8ٙ8 

 حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها
 

36,824,748 
 

- 
 

373,90370,   
 

ٔٗ,ٔٙٗ,ٕ٘ٔ 
 

- 
 

ٔٗ,ٔٙٗ,ٕ٘ٔ 

 تكالٌؾ إقتناء وثائق تؤمٌن مإجلة
 

32,222,328  
 

- 
 

32,222,328  
 

ٕٖ,ٔٙٙ,79ٔ 
 

- 
 

ٕٖ,ٔٙٙ,79ٔ 
 إستثمارات

 
-    

 
352,245,367  

 
352,245,367  

 
- 

 
ٔٗٗ,٘98,ٓٗ9 

 
ٔٗٗ,٘98,ٓٗ9 

 عملٌات التؤمٌنمستحق من 
 

-    
 

78,674,882 
 

78,674,882   
 

- 
 

ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8 
 

ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8 
 مستحق من عملٌات المساهمٌن

 
33,422,266  

 
-    

 
33,422,266  

 
- 

 
- 

 
- 

 مصارٌؾ مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى
 

52,244,323  
 

8,822,752  
 

68,832,852  
 

ٖٓ,ٕٖٓ,ٙ٘9 
 

ٙ77,ٗ7ٔ 
 

ٖٓ,7ٓٔ,ٖٔٓ 
 ودائع بنكٌة طوٌلة األجل / ذات دخل ثابت

 
452,222,222  

 
423,726,472  

 
733,726,472  

 
ٖٖ7,ٔٗٓ,7ٗ٘ 

 
ٕٕٔ,ٔٓٔ,ٕٙ7 

 
٘٘8,ٕٕٗ,ٕٓٔ 

 ممتلكات ومعدات
 

37,637,272  
 

-    
 

3,373739,3  
 

ٔٗ,ٖٔٙ,ٗ7ٖ 
 

- 
 

ٔٗ,ٖٔٙ,ٗ7ٖ 
 أصول حق اإلستخدام

 
3,372,272  

 
-    

 
3,372,272  

 
ٔ,ٕٙ9,ٖٓ9 

 
- 

 
ٔ,ٕٙ9,ٖٓ9 

 شهرة
 

-    
 

6,628,722  
 

6,628,722  
 

- 
 

ٗ,ٗ9ٙ,٘ٓٓ 
 

ٗ,ٗ9ٙ,٘ٓٓ 
 ودٌعة نظامٌة

 
-    

 
7333333333 

 
7333333333 

 
- 

 
ٗٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 
ٗٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 

 دخل مستحق من ودٌعة نظامٌة
 

-    
 

,33773703  
 

,33773703  
 

- 
 

ٗ,ٖ٘ٔ,789 
 

ٗ,ٖ٘ٔ,789 

 مجموع الموجودات
 

8,3370338,7 
 

,9838303839  
 

33,,33007399,   
 

ٔ,ٕٕٓ,79ٖ,ٓٙٓ 
 

ٖ٘ٔ,ٔ٘7,ٖٕٙ 
 

ٔ,ٖ٘٘,9٘ٓ,ٖ8ٙ 

 التسوٌة بٌن القطاعات ٌخصم:
 

(3330893877) 
 

(7,37,03,,9)  
 

(9737,33,30) 
 

- 
 

(ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8) 
 

(ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8) 

 مجموع الموجودات وفقا  لقائمة المركز المالً
 

8,333003300 
 

,3037,330,3  
 

337,03,903070   
 

ٔ,ٕٕٓ,79ٖ,ٓٙٓ 
 

ٗٙٗ,ٔٔٓ,778 
 

ٔ,ٗ8ٙ,9ٖٓ,8ٖ8 
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 ومات إضافٌة )تتمة(لمع -,3
 قائمة المركز المالً األولٌة )تتمة(

 ))بالرٌاالت السعودٌة  

 ()ؼٌر مدققة مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓكما فً   
 

 ()مدققة م9ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔكما فً

 عملٌات التؤمٌن  
 

 عملٌات المساهمٌن
 

 المجموع
 

 عملٌات التؤمٌن
 

 عملٌات المساهمٌن
 

 المجموع
 :مطلوبات

            
 ذمم دائنة

 
58,657,676  

 
-    

 
58,657,676  

 
ٖ9,ٖٖ٘,ٕٙ8 

 
- 

 
ٖ9,ٖٖ٘,ٕٙ8 

 مصارٌؾ مستحقة ومطلوبات أخرى
 

28,722,558 
 

333,864  
 

28,722,272   
 

79,ٙٙ٘,78ٔ 
 

ٔ,ٙٙٓ,٘ٙٙ 
 

8ٔ,ٖٕٙ,ٖٗ7 
 إلتزام عقود اإلٌجار

 
843,282  

 
-    

 
843,282  

 
ٔ,ٕٖٓ,7ٖٓ 

 
- 

 
ٔ,ٕٖٓ,7ٖٓ 

 أرصدة معٌدي تؤمٌن دائنة
 

34,722,476  
 

-    
 

34,722,476  
 

ٕٔ,ٓ8ٗ,9ٙٗ 
 

- 
 

ٕٔ,ٓ8ٗ,9ٙٗ 
 أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 
527,772,757  

 
-    

 
527,772,757  

 
ٗ7ٗ,7ٕٔ,ٙ8ٙ 

 
- 

 
ٗ7ٗ,7ٕٔ,ٙ8ٙ 

 عموالت معٌدي التؤمٌن ؼٌر المكتسبة
 

7,682,227  
 

-    
 

7,682,227  
 

ٗ,9ٖٔ,ٗٔٙ 
 

- 
 

ٗ,9ٖٔ,ٗٔٙ 
 مطالبات تحت التسوٌة

 
322,765,222  

 
-    

 
322,765,222  

 
ٔ8٘,ٖٗٙ,8ٖ8 

 
- 

 
ٔ8٘,ٖٗٙ,8ٖ8 

 مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها
 

323,786,635  
 

-    
 

323,786,635  
 

ٕٔ9,ٖٗٗ,ٗ99 
 

- 
 

ٕٔ9,ٖٗٗ,ٗ99 
 احتٌاطً أقساط تؤمٌن إضافٌة

 
42,647,822  

 
-    

 
42,647,822  

 
ٕٕ,7٘ٙ,ٕٓٙ 

 
- 

 
ٕٕ,7٘ٙ,ٕٓٙ 

 احتٌاطات فنٌة أخرى
 

7,627,827  
 

-    
 

7,627,827  
 

ٙ,ٔٙ7,ٕٔٙ 
 

- 
 

ٙ,ٔٙ7,ٕٔٙ 
 مستحق إلى عملٌات المساهمٌن

 
78,674,882  

 
-    

 
78,674,882  

 
ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8 

 
- 

 
ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8 

 مستحق إلى عملٌات التؤمٌن
 

- 
 

33,422,266  
 

33,422,266  
 

- 
 

- 
 

- 
 تعوٌض نهاٌة الخدمة

 
38,247,264  

 
-    

 
38,247,264  

 
ٔ٘,ٓٓٔ,٘9ٔ 

 
- 

 
ٔ٘,ٓٓٔ,٘9ٔ 

 الزكاة وضرٌبة الدخل
 

-    
 

43,247,622  
 

43,247,622  
 

- 
 

ٕٙ,ٙ7٘,ٕٓٗ 
 

ٕٙ,ٙ7٘,ٕٓٗ 
 - إٌراد عمولة مستحقة الدفع إلى مإسسة النقد العربً السعودي

 
,33773703 

 
,33773703  

 
- 

 
ٗ,ٖ٘ٔ,789 

 
ٗ,ٖ٘ٔ,789 

 مجموع المطلوبات
 

277,626,764 
 

093730370,  
 

880393933,7 
 

ٔ,ٓٔ9,9ٕٔ,ٕٕٓ 
 

ٖٕ,8ٙ7,٘٘9 
 

ٔ,ٕٓ٘,788,٘8ٔ 
 التسوٌة بٌن القطاعات ٌخصم:

 
(7,37,03,,9) 

 
(3330893877) 

 
(9737,33,30) 

 
(ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8) 

 
- 

 
(ٗ9,ٓٗٙ,٘ٗ8) 

 المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالًمجموع 
 

97938,03377 
 

0733373793  
 

83,33,,3,,,   
 

97ٓ,87ٗ,ٗ7ٗ 
 

ٖٕ,8ٙ7,٘٘9 
 

ٔ,ٖٓٓ,7ٕٗ,ٖٖٓ 

             حتٌاطٌاتاالو  الفائض المتراكم

 المستحقالفائض المتراكم              
 

937873773 
 

- 
 

937873773 
 

٘,ٗٗ9,ٙٔٙ 
 

- 
 

٘,ٗٗ9,ٙٔٙ 
 إعادة قٌاس تعوٌض نهاٌة الخدمةإكتوارٌة عن   خسارة

 
(037,93,3,) 

 
- 

 
(037,93,3,) 

 
(ٕ,٘77,٘78) 

 
- 

 
(ٕ,٘77,٘78) 

 مجموع الفائض المتراكم واإلحتٌاطٌات
 

,330,300,   
 

- 
 

,330,300,   
 

ٕ,87ٕ,ٖٓ8 
 

- 
 

ٕ,87ٕ,ٖٓ8 

 :حقوق المساهمٌن             
            

 رأس المال
 

- 
 

73333333333 
 

73333333333 
 

- 
 

ٗٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 
 

ٗٓٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ 
 إحتٌاطً نظامً

 
- 

 
0733993908 

 
0733993908 

 
- 

 
ٕٗ,ٓ88,8ٕ9 

 
ٕٗ,ٓ88,8ٕ9 

 أرباح مبقاه
 

- 
 

300308730,3 
 

300308730,3 
 

- 
 

٘ٔ,ٙٗٓ,9ٓٔ 
 

٘ٔ,ٙٗٓ,9ٓٔ 
 لإلستثمارات احتٌاطً القٌمة العادلة

 
- 

 
733373030  

 
733373030  

 
- 

 
ٗ,٘ٙٓ,ٖٓ7 

 
ٗ,٘ٙٓ,ٖٓ7 

 مجموع حقوق الملكٌة
 

- 
 

,,337833780 
 

,,337833780 
 

- 
 

ٗ8ٓ,ٕ89,7ٙ7 
 

ٗ8ٓ,ٕ89,7ٙ7 

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة
 

99738793088 
 

,793,373877 
 

337,03,903070 
 

97ٖ,7ٗٙ,ٕ٘ٔ 
 

ٖ٘ٔ,ٔ٘7,ٖٕٙ 
 

ٔ,ٗ8ٙ,9ٖٓ,8ٖ8 
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 معلومات إضافٌة )تتمة(  -,3

 )تتمة( قائمة الدخل األولٌة
 

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

  
 )ؼٌر مدققة( مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 )ؼٌر مدققة( م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

  
 عملٌات التؤمٌن

 
عملٌات 
  المساهمٌن

 المجموع
 

 عملٌات التؤمٌن
 

عملٌات 
  المساهمٌن

 المجموع

 اإلٌرادات:
            

 اجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة
 

03030373370 
 

- 
 

03030373370 
 

ٕٖ٘,877,77ٕ  
 

- 
 

ٕٖ٘,877,77ٕ  
 محلً-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 
(0393300) 

 
-  (0393300) 

 
(ٖٗٙ,ٖٓ8) 

 
- 

 
(ٖٗٙ,ٖٓ8) 

 أجنبً-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة
 

(3033783378) 
 

-  (3033783378) 
 

(ٖٔ,8ٔ8,ٕٗ٘) 
 

- 
 

(ٖٔ,8ٔ8,ٕٗ٘) 
 أقساط فائض الخسارة

 
(03,,73,07) 

 
-  (03,,73,07) 

 
(ٗ,9ٙ9,ٕ٘٘) 

 
- 

 
(ٗ,9ٙ9,ٕ٘٘) 

 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة
 

39,33,83777  
 

- 
 

 39,33,83777 
 

ٕٔٙ,ٕٙٙ,ٗ87  
 

- 
 

ٕٔٙ,ٕٙٙ,ٗ87  

التؽٌرات فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، 
  صافً

(8337330,0) 
 

- 
 

(8337330,0) 
 

(ٕٙ,٘9ٗ,ٓ8ٙ) 
 

- 
 

(ٕٙ,٘9ٗ,ٓ8ٙ) 

 صافً اقساط التأمٌن المكتسبة
 

37733393387  
 

- 
 

37733393387  
 

ٔ9ٓ,ٖٕٓ,ٗٓٔ  
 

- 
 

ٔ9ٓ,ٖٕٓ,ٗٓٔ  
 عموالت إعادة التؤمٌن

 
337903033  

 
- 

 
337903033  

 
ٕ,ٖٗٓ,8ٖ٘  

 
- 

 
ٕ,ٖٗٓ,8ٖ٘  

 اٌرادات إكتتاب أخرى
 

030703773  
 

- 
 

030703773  
 

ٕ,ٖٖٙ,ٙٓ8  
 

- 
 

ٕ,ٖٖٙ,ٙٓ8  

 مجموع اإلٌرادات
 

39033773977  
 

- 
 

39033773977  
 

ٔ9٘,ٓٙ9,8ٗٗ  
 

- 
 

ٔ9٘,ٓٙ9,8ٗٗ  

 :التكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
            

 اجمالً المطالبات المدفوعة
 

(308373733,,) 
 

- 
 

(308373733,,) 
 

(ٔ7ٖ,ٗ٘٘,ٓٔ8) 
 

- 
 

(ٔ7ٖ,ٗ٘٘,ٓٔ8) 
 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 
,300,373,  

 
- 

 
,300,373,  

 
ٙ,ٖٖٔ,٘ٗٔ  

 
- 

 
ٙ,ٖٖٔ,٘ٗٔ  

 صافً المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 

(307307737,3) 
 

- 
 

(307307737,3) 
 

(ٔٙ7,ٖٕٔ,ٗ77) 
 

- 
 

(ٔٙ7,ٖٕٔ,ٗ77) 
 التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة، صافً

 
03,303707  

 
- 

 
03,303707  

 
(ٖ,ٖ78,ٓ8ٕ) 

 
- 

 
(ٖ,ٖ78,ٓ8ٕ) 

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ 
  عنها، صافً

3338,33873  
 

- 
 

3338,33873  
 

ٖ,9ٖٓ,7ٗ8  
 

- 
 

ٖ,9ٖٓ,7ٗ8  

 أخرىالتؽٌرات فً حركة احتٌاطٌات فنٌة 
 

788383,  
 

- 
 

788383,  
 

ٔ,9ٔ7,ٕ9ٙ  
 

- 
 

ٔ,9ٔ7,ٕ9ٙ  

 صافً المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
 

(3393030370,) 
 

- 
 

(3393030370,) 
 

(ٔٙٗ,878,٘ٔ٘) 
 

- 
 

(ٔٙٗ,878,٘ٔ٘) 

 أقساط تؤمٌن إضافٌة إحتٌاطٌات
 

3337393,70  
 

- 
 

3337393,70  
 

8,8ٗٗ,ٕ٘ٗ  
 

- 
 

8,8ٗٗ,ٕ٘ٗ  
 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن

 
(8303730,9) 

 
- 

 
(8303730,9) 

 
(ٔٓ,ٕ٘ٙ,7ٕ7) 

 
- 

 
(ٔٓ,ٕ٘ٙ,7ٕ7) 

 مصارٌؾ اكتتاب أخرى
 

(3330993,83) 
 

- 
 

(3330993,83) 
 

(ٗ,ٕ8ٗ,89ٓ) 
 

- 
 

(ٗ,ٕ8ٗ,89ٓ) 

 مجموع تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
 

(30737933970) 
 

- 
 

(30737933970) 
 

(ٔ7ٓ,8ٗ٘,ٙٓ8) 
 

- 
 

(ٔ7ٓ,8ٗ٘,ٙٓ8) 

 صافً دخل اإلكتتاب
 

,73,873300  
 

- 
 

,73,873300  
 

ٕٗ,ٕٕٗ,ٕٖٙ  
 

- 
 

ٕٗ,ٕٕٗ,ٕٖٙ  



 شركة اإلتحاد للتأمٌن التعاونً 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 )تتمة(المالٌة األولٌة الموجزة المعلومات إٌضاحات حول 
 م0303سبتمبر  03لفترتً الثالثة والتسعة اشهر المنتهٌتٌن فً 

39 

 
 معلومات إضافٌة )تتمة(  -,3

 قائمة الدخل األولٌة )تتمة(
 

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

  
 مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
  )ؼٌر مدققة(

 م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 )ؼٌر مدققة(

  
 عملٌات التؤمٌن

 
 عملٌات المساهمٌن

 
 المجموع

 
 عملٌات التؤمٌن

 
 عملٌات المساهمٌن

 
 المجموع

 )مصارٌف( / إٌرادات تشغٌلٌة أخرى
            

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها
 

(3,557,384) 
 

- 
 

(3,557,384)  (345,211) 
 

-    
 

(345,211) 
 مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة

 
(37,684,866) 

 
(76,725) 

 
(37,737,567)  (11,146,443) 

 
(141,131) 

 
(11,941,644) 

 بنكٌةإٌرادات مرابحة من ودائع 
 

7,73338 
 

4,787,628 
 

5,543,637   3,334,539  
 

3,411,952  
 

1,342,334  
( / أرباح محققة فً القٌمة )خسائر( / )هبوط

  من إستثمارات، صافً
- 

 
(8,756,823) 

 
(8,756,823)  - 

 
423,511  

 
423,511  

 إٌراد توزٌعات أرباح وإستثمارات
 

3,252,457 
 

627,726 
 

3,665,263   992,412  
 

1,253,244  
 

2,135,612  
 مصارٌؾ إستثمارات

 
- 

 
(374,272) 

 
(374,272)  - 

 
(145,315) 

 
(145,315) 

 تكالٌؾ تموٌلٌة
 

(35,243) 
 

- 
 

(35,243)  (24,435) 
 

-    
 

(24,435) 

 مجموع )مصارٌف( / إٌرادات تشغٌلٌة أخرى
 

(37,243,623) 
 

(038993007) 
 

(033338393,) 
 

(ٖٔ,8٘9,ٔٓ٘) 
 

ٗ,8ٓ7,ٗ٘7 
 

(9,ٓ٘ٔ,ٙٗ8) 

الفترة قبل تخصٌص )خسارة(  /إجمالً دخل
  الفائض و الزكاة و ضرٌبة الدخل

57,874,773 
 

(5,222,556) 
 

55,826,437 
 

14,365,131  
 

4,941,451  
 

15,112,599  

 الفائض العائد الى المساهمٌن
 

(55,227,428) 
 

55,227,428 
 

- 
 

(3,329,619) 
 

3,329,619  
 

-    

إجمالً دخل الفترة قبل الزكاة و ضرٌبة 
  الدخل

5,787,477 
 

42,238,284 
 

55,826,437 
 

1,436,513  
 

14,136,415  
 

15,112,599  

 مصارٌؾ الزكاة و ضرٌبة الدخل
 

- 
 

(5,722,222) 
 

(5,722,222) 
 

-    
 

(3,444,444) 
 

(3,444,444) 

 اجمالً دخل الفترة
 

037,730,, 
 

48,638,284 
 

52,326,437 
 

1,436,513  
 

11,136,415  
 

12,112,599  

 ربحٌة السهم :
            

 ربحٌة السهم األساسً والمخفضة
   

36,, 
     

ٓ.ٕ8 
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 معلومات إضافٌة )تتمة(  -,3

 
 قائمة الدخل الشامل األولٌة )تتمة(

 

  
 ))بالرٌاالت السعودٌة

  
 )ؼٌر مدققة( مٕٕٓٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 )ؼٌر مدققة( م9ٕٔٓ سبتمبر ٖٓلفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

  
عملٌات 
 التؤمٌن

 

عملٌات 
 المساهمٌن

 
 المجموع

 
 عملٌات التؤمٌن

 
 عملٌات المساهمٌن

 
 المجموع

                          
 اجمالً دخل الفترة

 
037,730,, 

 
0,373,38,0 

 
0333973037 

 
ٔ,ٖٓٙ,ٖ٘ٔ 

 
ٔٔ,ٖٔٙ,ٓ7٘ 

 
ٕٔ,ٔ7ٕ,٘88 

 :الدخل الشامل اآلخر
            

البنود التً تم أو قد ٌتم  إعادة تصنٌفها              
             إلى قائمة الدخل فى فترات الحقة:

محققة من استبعاد استثمارات خسارة 
  متاحة للبٌع

- 
 

7803703 
 

7803703 
 

- 
 

8ٗ,٘٘ٔ 
 

8ٗ,٘٘ٔ 

التؽٌرات ؼٌر المحققة فً القٌمة العادلة 
  لالستثمارات المتاحة للبٌع

- 
 

,33033778 
 

,33033778 
 

- 
 

(ٖ,87ٖ,ٖ٘ٙ) 
 

(ٖ,87ٖ,ٖ٘ٙ) 

إعادة تصنٌفها إلى البنود التً لن ٌتم 
             قائمة الدخل األولٌة فى فترات الحقة:

 من تعوٌض نهاٌة الخدمة إكتواريربح 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 إجمالً الدخل الشامل للفترة
 

037,730,, 
 

0030033903 
 

0,3889339, 
 

ٔ,ٖٓٙ,ٖ٘ٔ 
 

7,ٖٗ7,ٕ7ٓ 
 

8,ٖ8ٖ,78ٖ 
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 )شركة مساهمة سعودٌة(
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 معلومات إضافٌة )تتمة(  -,3

 )تتمة( قائمة الدخل األولٌة
 
 )السعودٌة)بالرٌاالت  
 )ؼٌر مدققة( م9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   )ؼٌر مدققة( مٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً  

  عملٌات التؤمٌن 
عملٌات 
 المساهمٌن

 
  عملٌات التؤمٌن  المجموع

عملٌات 
 المساهمٌن

 المجموع 

            :اإلٌرادات
  629,493,441  -   629,493,441   732,652,365  -   732,652,365 التؤمٌن المكتتبةاجمالً أقساط 

 (1,651,456)  -  (1,651,456)  (222,327)  -  (222,327) محلً-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة
 (43,146,463)  -  (43,146,463)  (57,478,772)  -  (57,478,772) أجنبً-أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 (13,221,444)  -  (13,221,444)  (32,738,268)  -  (32,738,268) أقساط فائض الخسارة

  563,463,694  -   563,463,694   685,857,563  -   685,857,563 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة
  34,433,193  -   34,433,193   22,877,786  -   22,877,786 التؽٌرات فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة، صافً

  533,551,413  -   533,551,413   776,423,327  -   776,423,327 صافً اقساط التأمٌن المكتسبة
  9,243,123  -   9,243,123   7,723,324  -   7,723,324 عموالت إعادة التؤمٌن
  11,936,136  -   11,936,136   33,245,476  -   33,245,476 اٌرادات إكتتاب أخرى

  613,531,339  -   613,531,339   775,227,623  -   775,227,623 مجموع اإلٌرادات

            :التكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
 (433,161,433)  -  (433,161,433)  (624,328,286)  -  (624,328,286) اجمالً المطالبات المدفوعة

  26,449,346  -   26,449,346   34,247,337  -   34,247,337 من المطالبات المدفوعةحصة معٌدي التؤمٌن 

 (413,119,121)  -  (413,119,121)  (522,472,267)  -  (522,472,267) صافً المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 (12,332,946)  -  (12,332,946)  (775,773)  -  (775,773) التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة، صافً

  15,355,394  -   15,355,394   42,322,522  -   42,322,522 التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها، صافً
  2,635,433  -   2,635,433   873,687  -   873,687 التؽٌرات فً حركة احتٌاطٌات فنٌة أخرى

 (469,464,554)  -  (469,464,554)  (582,275,273)  -  (582,275,273) األخرى المتكبدةصافً المطالبات والمنافع 
 (3,533,945)  -  (3,533,945)  (7,873,624)  -  (7,873,624) إحتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 (32,941,934)  -  (32,941,934)  (52,347,778)  -  (52,347,778) تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن
 (21,132,536)  -  (21,132,536)  (42,765,278)  -  (42,765,278) مصارٌؾ اكتتاب أخرى

 (526,114,161)  -  (526,114,161)  (637,536,227)  -  (637,536,227) مجموع تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب

 7ٖٙ,ٕٕٗ,9ٖ  -  7ٖٙ,ٕٕٗ,9ٖ  ,3,933,8,,3  -  ,3,933,8,,3 صافً دخل اإلكتتاب
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 )تتمة( إضافٌة معلومات -,3

 قائمة الدخل األولٌة )تتمة(
 
 ))بالرٌاالت السعودٌة 

 م )ؼٌر مدققة(9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   م )ؼٌر مدققة(ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً  

 
 عملٌات المساهمٌن  عملٌات التؤمٌن

 
  عملٌات التؤمٌن  المجموع

عملٌات 
 المساهمٌن

 المجموع 

            )مصارٌف( / إٌرادات تشغٌلٌة أخرى:
 (ٓ٘ٗ,9ٗٗ,٘ٔ)  -  (ٓ٘ٗ,9ٗٗ,٘ٔ)  (333,3,3,30)  -  (333,3,3,30) مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 (7,9ٕٖٗٓ,ٙ٘)  (9ٖ٘,9ٗ9)  (8ٖٗ,98ٓ,٘٘)  (933,33383,)  (3703379)  (738973370,) مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 8ٕٗ,88ٖ,ٕٕ  9,778,7ٖٔ  7ٓٔ,ٗٙٓ,ٖٔ  333,7,37,0  933703373  03,303,80 إٌرادات مرابحة من ودائع بنكٌة
 ٖٕٗ,ٕٙٗ,ٕ  ٖٕٗ,ٕٙٗ,ٕ  -  (37,339,0,)  (37,339,0,)  - ، صافًأرباح محققة من إٍستثمارات)خسارة(/ )هبوط فً القٌمة(/ 

 9ٗٔ,8ٖٓ,ٗ  9ٖٕ,7ٔ٘,ٕ  79ٓ,9ٓٔ,ٔ  ,3,37378,  030383870  733873907 توزٌعات أرباح وإستثمارات إٌراد
 (999,٘٘ٗ)  (999,٘٘ٗ)  -  (7073073)  (7073073)  - مصارٌؾ إستثمارات

 (ٖٙٙ,ٓٙ)  -  (ٖٙٙ,ٓٙ)  (7333,7)  -  (7333,7) تكالٌؾ تموٌلٌة

 (8ٓ٘,ٓٓٗ,ٕٗ)  89ٔ,ٕٖ٘,ٖٔ  (99ٖ,7ٖ٘,٘٘)  (,73700308,)  730333780  (7337003397) مجموع )مصارٌف( / إٌرادات تشغٌلٌة أخرى

 9ٕٔ,ٕٕٓ,ٔ٘  89ٔ,ٕٖ٘,ٖٔ  8ٖٕ,9ٙٙ,7ٖ  9830793033  730333780  9738773738 إجمالً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض والزكاة وضرٌبة الدخل
 -  ٖٗٔ,9ٕٓ,ٖٖ  (ٖٗٔ,9ٕٓ,ٖٖ)  -  9,,7,37,03  (9,,7,37,03) الفائض العائد الى المساهمٌن

 9ٕٔ,ٕٕٓ,ٔ٘  ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,7ٗ  7ٙٙ,9ٕٗ,ٖ  9830793033  9337,037,3  937873773 إجمالً دخل الفترة قبل الزكاة وضرٌبة الدخل
 (ٓٓٓ,ٓٓٓ,9)  (ٓٓٓ,ٓٓٓ,9)  -  (833333333)  (833333333)  - مصارٌؾ الزكاة وضرٌبة الدخل

 9ٕٔ,ٕٕٓ,ٕٗ  ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,8ٖ  7ٙٙ,9ٕٗ,ٖ  9330793033  7337,037,3  937873773 اجمالً دخل الفترة

            ربحٌة السهم :
   9ٙ.ٓ      3678   ربحٌة السهم األساسً والمخفض
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 )تتمة( إضافٌة معلومات -,3

 قائمة الدخل الشامل األولٌة )تتمة(
 
 ))بالرٌاالت السعودٌة 

 م )ؼٌر مدققة(9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   م )ؼٌر مدققة(ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً  

 
عملٌات   عملٌات التؤمٌن

 المساهمٌن
 

  المجموع
عملٌات   عملٌات التؤمٌن

 المساهمٌن
 

 المجموع

            
 9ٕٔ,ٕٕٓ,ٕٗ  ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,8ٖ  7ٙٙ,9ٕٗ,ٖ  9330793033  7337,037,3  937873773 اجمالً دخل الفترة
            الدخل الشامل اآلخر

            فترات الحقة:البنود التً تم أو قد ٌتم  إعادة تصنٌفها إلى قائمة الدخل فى 
            

 (7ٕٓ,8ٕٙ,ٔ)  (7ٕٓ,8ٕٙ,ٔ)  -  (033378,)  (033378,)  - محققة من استبعاد استثمارات متاحة للبٌع أرباح
 (ٕٖٔ,7٘ٗ,ٔ)  (ٕٖٔ,7٘ٗ,ٔ)  -  (,033,9)  (,033,9)  - التؽٌرات ؼٌر المحققة فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع

            البنود التً لن ٌتم إعادة تصنٌفها إلى قائمة الدخل األولٌة فى فترات الحقة:
 (ٔٗٗ,ٔٔٙ,ٔ)  -  (ٔٗٗ,ٔٔٙ,ٔ)  33833,0  -  33833,0 ( إكتوارٌة من تعوٌض نهاٌة الخدمةةربح / )خسار

 9ٖٗ,88ٖ,7ٖ  8ٙٙ,ٕٖٕ,ٖ٘  8ٖٗ,٘٘ٔ,ٕ  7839373,08  ,733033370  93,303930 إجمالً الدخل الشامل للفترة
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 )تتمة( إضافٌة معلومات -,3
 األولٌة النقدٌة التدفقات قائمة

 

 ))بالرٌاالت السعودٌة 
 م )ؼٌر مدققة(9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   م )ؼٌر مدققة(ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً  
 المجموع  المساهمٌن عملٌات  التؤمٌن عملٌات  المجموع  المساهمٌن عملٌات  التؤمٌن عملٌات 

            :التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
 9ٕٔ,ٕٕٓ,ٔ٘  ٕ٘ٓ,ٕ٘٘,7ٗ  7ٙٙ,9ٕٗ,ٖ  9830793033  9337,037,3  937873773 إجمالً دخل الفترة قبل تخصٌص الفائض والزكاة وضرٌبة الدخل

            التعدٌالت للبنود غٌر النقدٌة:
 7ٔٙ,7ٙٔ,ٔ  -  7ٔٙ,7ٙٔ,ٔ  033973077  -  033973077 إستهالك ممتلكات ومعدات

 9ٙٔ,8٘ٗ  -  9ٙٔ,8٘ٗ  7,933,8  -  7,933,8 استهالك أصول حق اإلستخدام
 ٓ٘ٗ,9ٗٗ,٘ٔ  -  ٓ٘ٗ,9ٗٗ,٘ٔ  333,3,3,30  -  333,3,3,30 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 (ٖٕٗ,ٕٙٗ,ٕ)  (ٖٕٗ,ٕٙٗ,ٕ)  -  37,339,0,  37,339,0,  - ، صافًمن استثمارات ةمحقق/ )خسارة( ربح
 (7ٖ,8ٖٗ٘)  (7ٖ,8ٖٗ٘)  -  (0703770)  (0703770)  - توزٌعات أرباح معاد استثمارها

 ٖٙٙ,ٓٙ  -  ٖٙٙ,ٓٙ  7333,7  -  7333,7 تكالٌؾ تموٌلٌة
 8ٙٓ,ٖٙٔ,ٔ  -  8ٙٓ,ٖٙٔ,ٔ  033,3,,33  -  033,3,,33 الخدمةمخصص تعوٌض نهاٌة 

ٌلٌة             التغٌرات فً الموجودات و المطلوبات التشغ
 (9ٖ9,ٕٓٗ,8)  -  (9ٖ9,ٕٓٗ,8)  (783083,)  -  (783083,) أقساط تؤمٌن وذمم معٌدي تؤمٌن مدٌنة

 (7ٕٖ,789,ٔ)  -  (7ٕٖ,789,ٔ)  (337303,30)  -  (337303,30) حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط ؼٌر المكتسبة
 (9ٓٔ,ٕٔٔ,7)  -  (9ٓٔ,ٕٔٔ,7)  (303,703093)  -  (303,703093) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة

 (9,777ٓٙ)  -  (9,777ٓٙ)  (393037,)  -  (393037,) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة ؼٌر المبلػ عنها
 8,7ٖٗ٘ٓ  -  8,7ٖٗ٘ٓ  ,030,73,9  -  ,030,73,9 تكالٌؾ إقتناء وثائق تؤمٌن مإجلة

 (78ٓ,89٘,ٕٔ)  -  (78ٓ,89٘,ٕٔ)  (3330893877)  -  (3330893877) المساهمٌن عملٌات من مستحق
 (ٖٓٓ,9,8ٓ9)  9ٖٓ,7ٕٗ,ٖ  (9ٖٖ,ٖٕٙ,ٖٔ)  (3,38383,38)  (333333,7,)  (839893770) مصارٌؾ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 (ٗٓٗ,8,789)  -  (ٗٓٗ,8,789)  (033893377)  -  (033893377) ذمم دائنة
 (8ٓ,7ٙٓٗ,ٔ)  (7ٗٔ,ٗ٘ٙ)  (9ٔٓ,8ٕٙ)  038,83700  (33,793807)  ,,73,3930 مصارٌؾ مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٗٔٙ,979,ٔ  -  ٗٔٙ,979,ٔ  7303083  -  7303083 أرصدة معٌدي تؤمٌن دائنة
 (ٕٙٗ,ٖٗٓ,8ٕ)  -  (ٕٙٗ,ٖٗٓ,8ٕ)  (99387033,3)  -  (99387033,3) أقساط تؤمٌن ؼٌر المكتسبة

 9ٔٔ,ٖٓٓ,ٕ  -  9ٔٔ,ٖٓٓ,ٕ  073,73,  -  073,73, عموالت معٌدي التؤمٌن ؼٌر المكتسبة
 7ٗ7,ٗٓٙ,9ٔ  -  7ٗ7,ٗٓٙ,9ٔ  37338733,0  -  37338733,0 مطالبات تحت التسوٌة

 (7ٕٓ,7ٗٙ,ٗٔ)  -  (7ٕٓ,7ٗٙ,ٗٔ)  (,073,73339)  -  (,073,73339) مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها
 9,8ٖٗ٘٘,ٖ  -  9,8ٖٗ٘٘,ٖ  3,733730,  -  3,733730, إحتٌاطٌات أقساط تؤمٌن إضافٌة

 (9ٖٓ,9٘ٙ,ٕ)  -  (9ٖٓ,9٘ٙ,ٕ)  (7337,7,)  -  (7337,7,) احتٌاطٌات فنٌة أخرى
 78ٓ,89٘,ٕٔ  78ٓ,89٘,ٕٔ  -  3330893877  3330893877  - التؤمٌن عمٌات إلى مستحق

 ٕٖٔ,7ٗٗ,9ٗ  ٕٖٔ,7ٗٗ,9ٗ  -  (07373,3303)  (07373,3303)  - مطلوب من عمٌات التؤمٌن
 (ٕٖٔ,7ٗٗ,9ٗ)  -  (ٕٖٔ,7ٗٗ,9ٗ)  07373,3303  -  07373,3303 مطلوب إلى عملٌات المساهمٌن

 (7737,,3038)  ,030773,90  (3,33933,0,)  (98,ٗٓٙ,ٔ9ٙ)  ٔٓ9,ٕٕ7,ٙ79  ٔٓ,8ٕٔ,ٗ8ٖ 
 (7ٙٙ,ٖ٘ٓ)  -  (7ٙٙ,ٖ٘ٓ)  (373,79,)  -  (373,79,) مخصص نهاٌة الخدمة المدفوع
 (ٙ٘ٗ,97ٗ,9)  (ٙ٘ٗ,97ٗ,9)  -  (,303978378)  (,303978378)  - الزكاة و ضرٌبة الدخل مدفوعة
 ٖٓٙ,8ٔٓ,ٔ  ٖٕٕ,99,7ٖٓ  (98,7ٔٔ,8ٖٙ)  (083,793373)  7937073997  (77387038,7) الناتج من األنشطة التشغٌلٌةصافً النقد )المستخدم فً( / 
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 )تتمة( إضافٌة معلومات -,3

 األولٌة )تتمة(قائمة التدفقات النقدٌة 
 
 

 ))بالرٌاالت السعودٌة 

 
م )ؼٌر ٕٕٓٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً 

 مدققة(
 م )ؼٌر مدققة(9ٕٔٓسبتمبر  ٖٓلفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً  

  التؤمٌن عملٌات 
 عملٌات

 المساهمٌن
 المجموع  المساهمٌن عملٌات  التؤمٌن عملٌات  المجموع 

            
            :التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة

 7ٙٓ,9ٕٔ,ٕٙ  7ٙٓ,9ٕٔ,ٕٙ  -  933003779  933003779  - اإلستثمارات فً الحركة صافً
 ٓٓٓ,ٕ٘ٙ,ٕٓٔ  (ٓٓٓ,ٓٓ٘,ٙٓٔ)  ٓٓٓ,ٕ٘ٔ,9ٕٓ  7,3,073770  (33,303330,)  ,3373373377 صافً الحركة فً ودائع بنكٌة طوٌلة األجل / ذات دخل ثابت

 (ٓٓٓ,ٓٓ٘,ٕٔ)  (ٓٓٓ,ٓٓ٘,ٕٔ)  -  -  -  - نظامٌةإلى ودٌعة إضافات 
 (ٓٓٓ,ٓ٘ٙ)  -  (ٓٓٓ,ٓ٘ٙ)  (33333,,)  -  (33333,,) ٙٔ رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار بموجب مدفوعة إٌجارات

 (9,8٘9ٖٙ,ٔ)  -  (9,8٘9ٖٙ,ٔ)  (3,07,,037)  -  (3,07,,037) إضافات إلى ممتلكات ومعدات
 7ٕٔ,7ٔٓ,٘ٔٔ  (87,9ٕٗٓ,9ٕ)  ٔٗٔ,٘ٓٔ,7ٕٓ  ,398,,337,  (,8300,,03,)  330330,3303 صافً النقد الناتج من / )المستخدم فً( األنشطة االستثمارٌة

            
 77٘,ٖ٘ٓ,ٙٔٔ  99ٕ,ٕٗٙ,7  78ٕ,9ٖٖ,8ٓٔ  ,033837390  (733773009)  0,33,033,7 فً حكمهصافً التغٌر فً نقد وما 

 889,7ٓٗ,ٔ٘ٔ  ٔ٘ٙ,97ٓ,7  ٖ٘ٓ,79ٕ,ٗٗٔ  09033,73088  79373,3730  00730,93,87 نقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة
 8ٕٔ,7,9ٕٕ٘ٙ  7ٖ9,9٘ٓ,ٗٔ  ٖٖٔ,8٘ٔ,ٖٕ٘  ,7303870330  330,7,,773  0,8373337,3 نقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة
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 أرقام المقارنة  -37
 بما ٌتماشى مع عرض الفترة الحالٌة. للفترة السابقة المقارنة أرقام بعض تصنٌؾ أعٌد

 
 المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةاعتماد  -39

  .(هـٕٗٗٔ األول ربٌع ٔٔ الموافق) مٕٕٓٓأكتوبر  8ٕ اإلدارة بتارٌخبل مجلس من قِ  المعلومات المالٌة األولٌة الموجزةتم اعتماد 


