
   

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

  
ة القوائم ة المال    غیر المدققة الموجزة األول

 في یتینالمنته أشهر التسعةو الثالثة  تيلفتر 

 م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

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

ة ائمالقو  ة المال   غیر المدققةالموجزة  األول
 م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في  تینالمنتهیأشهر  والتسعةالثالثة أشهر  تيلفتر 

ات  صفحة جدول المحتو

ات المستقلینالمحدود لفحص التقرر   ١  مراجعي الحسا

ز المالي ق ةائمة المر  ٣-٢ األول

ات التأمین والفائض المتراكم  ةقائمة عمل  ٤ األول

ات المساهمین  ةقائمة عمل  ٥ األول

ةالدخل الشامل قائمة   ٦ األول

ةقائمة التغیرات في حقوق المساهمین   ٧ األول

ات التأمین  ة لعمل ةقائمة التدفقات النقد  ٨ األول

ة ةللمساهمین  قائمة التدفقات النقد  ٩ األول

ة  ضاحات حول القوائم المال ةإ  ٢٦ – ١٠ الموجزة األول

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
   





















ة المتحدة للتأم   ین التعاونيالشر
ة ) ة مساهمة سعود   ( شر

    
ة الموجزة  ة األول ضاحات حول القوائم المال   إ

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 

 
١٠    

   

ة -١ س م واألنشطة الرئ  التنظ

ة )أ س م واألنشطة الرئ  التنظ

ة ا ة") الشــر ة هــي لمتحــدة للتــأمین التعــاوني ("الشــر ة  شــر موجــب مســجلةمســاهمة ســعود ة  ــة الســعود  فــي المملكــة العر
سي م٢٠٠٨سبتمبر ٦المواف هـ (١٤٢٩ خرةاآلجماد  ٦بتارخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقم  لسجـل التجار ا ز الرئ ). إن المر

قـــع ة  ـــز الم فـــي للشـــر ـــع) مـــل (الطـــاب األولخمر ـــةال ارعشـــ والرا  ٢١٤٢٢ جـــدة ٥٠١٩ص . ب  روضـــة ، حـــي الخالد
ة ة السعود    .المملكة العر

 

سي في مزاولة أعمال التأمین و إعادة التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقـة بهـا فـي الممل ة الرئ ـة یتمثل نشا الشر كـة العر
ة. في  ع الثاني  ٢٩السعود ص مـن مؤسسـة النقـد العرـي ة التـرخ) ، إسـتلمت الشـرم٢٠٠٨مایو  ٥ الموافهـ (١٤٢٩ر

ة  السعود ة.لمزاولة التأمین و إعادة التأمین في المملكة العر ة أ  السعود انـت  .م٢٠٠٩ینـایر  ١عمالهـا فـي بدأت الشـر
ة  ة بنس ة مملو   من قبل عا %٩٨الشر

  من قبل مساهمین أجانب.  %٢ن و یمة الناس والمساهمین السعودی
      

 نقل المحفظة )ب

ه للتأمین أبرمت  ة یو سي أ ة مع شر ة اتفاق حرن –الشر موجب ال ائع") التي  االسـتحواذبي اس سي ("ال علـى  ها قامـت 
ات تـأمین  ـائععمل ـارا مـن  ال ة اعت ـة السـعود سـمبر  ٣١فـي المملكـة العر ملیـون رـال  ٦٥٦,٩٥ بإجمـالي مبلـغ م٢٠٠٨د

ــ ٧٨,٤مبلــغ شــهرة ســعود و   تــم  ).(ســاما مــن قبــل مؤسســة النقــد العرــي الســعود تــم اعتمــادهمــا د ـال ســعو ملیــون ر
ـــائع  الحقـــا عـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة المحـــددة مـــن مؤسســـة النقـــد العرـــي الكامـــل دفـــع مبلـــغ الشـــهرة المســـتح الـــدفع لل

.   السعود
ـة ال مة الشهرة مرة واحدة على األقل في نها ار لإلنخفاض في ق عمل اخت ة  ـار لالتقوم إدارة الشر فـاض نخسـنة. آخـر اخت

ـه اإلدارة  مة الشهرة قامت  سـمبر  ٣١فـي ـان في ق مـة أقسـا التـأمینو م. ٢٠١٦د ـار اإلرتفـاع فـي ق ،  األخـذ فـي االعت
ة خــالل الفتــرة المقبلــة ومعــدالت النمــو المســتخدمة فــي توقــع التــدف النقــد خــالل الفتــر  ة معــدالت الخصــم ، الحصــة الســوق

ـة المعتمـدة مجلـس اإلدارة لفتـرة الخمـس سـنوات المقبلـة حـددت اإلدارة أنـه ال یوجـالمقبلة ، ووفقـا  د إنخفـاض للموازنـات المال
  ة الشهرة.مفي ق
  

ة أسس اإلعداد  -٢ اسات المحاسب   الهامة و ملخص الس
  

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

ة الدولي رقم  اسـة المحا ماتم إعتمـاده مـن قبـل مؤسسـة النقـد العرـي السـعود (سـاما) ")٣٤المحاس الس مـا یتعلـ  ة  ف سـب
ة الدخل اة وضر عة إن ا. للز ة المت اسات المحاسب ة لس ـة من قبل الشر ـةفـي إعـداد هـذه القـوائم المال تتفـ  جزةالمـو  األول

ة. ة السنو عة في إعداد القوائم المال  مع تلك المت

 

ـــة یجـــب أ ـــةن تقـــرأ هـــذه القـــوائم المال ـــة  أشـــهر والتســـعة أشـــهرالثالثـــة  ةلفتـــر المـــوجزة  األول  م٢٠١٧ ســـبتمبر ٣٠فـــي المنته
ـــالتزامن مـــ ـــة ا القـــوائم ع("الفتـــرة")  ســـمبر  ٣١مـــا بتـــارخ  المدققـــةلمال ة ة االدار  مجلـــس عتقـــد .م٢٠١٦د قـــوائم ن الأالشـــر

ة  ةالمال التالموجزة  األول ـل التعـد ـس  ـة المتكـررة( تع الت العاد ـات الضـرورة لعـرض نتـائج الع )مـا فـي ذلـك التعـد مل
ةعدل للفترة  ةن النتائج إالمعروضة.  األول ة قد ال تكون مؤشرا  األول ة لنتائجهاللشر   .المتوقعة السنو

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



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١١ 

   

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

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

   

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

ــة  مــا فــي تــارخ القــوائم المال ــةوذلــك  ــالغ اإلیــرادات والمصــارف المفصــح عنهــا خــالل فتــرة القــوائالمــوجزة  األول ــة وم م المال
ة األحـداث والتصـرفات ا ومعالموجزة.  األول ـة علـى أفضـل مـا لـد اإلدارة مـن علـم  ـة أن هذه التقدیرات والقـرارات مبن لحال

ة قد تختلف عن تلك التقدیرات   .إال أن النتائج الفعل
  

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

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

  العرض أسس  )ب
  

ــات المســاهمین  ــات التــأمین وعمل ة منفصــلة لكــل مــن عمل ســجالت محاســب ة  ات تحــتفظ الشــر ــات نظــام شــر وفقــًا لمتطل
ة ـــة الســـعود ـــة علـــى هـــذا النحـــووتعـــرض القـــوائ التـــأمین العاملـــة فـــي المملكـــة العر ـــام المال ت . تـــدرج الموجـــودات والمطلو

ة الخاصة بها. یتم تحدید أسـاس توزـع المصـارف الناشـ ل نشا في الدفاتر المحاسب ئة واإلیرادات والمصارف الخاصة 
ات المشت ة من قبل اإلدارة عن العمل  وتطب على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة ور

  
ة:یتم توزع فائض عمل قآ للنظام االساسي للشر ات التامین ط   ات التأمین النأشى عن عمل

        
اتمحول    ٪٩٠    المساهمین إلى عمل

ات حملةإلى محول ال   ٪١٠    وثائ التأمین عمل
    ١٠٠٪  

 
ات المساهمین الكامل وتحمیله على عمل ل العجز  ات التأمین، یتم تحو   : في حالة العجز الناتج عن عمل

  
ة الحصــول علــى موافقــة المؤسســة  ٧٠لمــادة وفقــا ل ــة لمؤسســة النقــد العرــي الســعود یجــب علــى الشــر مــن الالئحــة التنفیذ

قًا للمعاییر المدرجة من قبل مجلس اإل اشرة الى حملة الوثائ في وقتها وط   دارة.قبل توزع فائض حملة وثائ التأمین م
  

ة للتقار )ج ة وتفسـیرات لالمعاییر الدول ـة  جنـة تفسـیراتر المال ـة الدول ر المال قـالجدیـدة والمالتقـار ة مـن عدلـة والمط
ةقب   ل الشر

ـة المـوجزة تتوافـ مـع تلـك  ـة األول عة في إعداد هذه القـوائم المال ة المت اسات المحاسب عـة إن الس قةللسـنة المالمت ـة السـا  ال
ق ة ا تأثیر جوهر على القـوائم المالولم ینتج عن تبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المط ـة ة على الشر ـة األول

ة.   الموجزة للشر



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٢ 

   

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

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

ة (تتمة)  قبل الشر
 

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

ار ان  المع   الب
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ار الدولي   ١٢المع ات االفصاح الواردة في المع الت أن متطل توضح التعد

ة رقم  بي  -١٠تلك الواردة في الفقرات بي خالف ت، ١٢للتقارر المال
عة، مشروع مشترك  ١٦ ة تا والتي تطب على حصة المنشأة في شر

ة  ة زمیلة ( أو جزء من حصتها في مشروع مشترك أوشر أو شر
عادات  فها (أو تدرج ضمن مجموعة إست زمیلة) على حسب تصن

ن لذلك أ تأثیر ع. لم  غرض الب على  مصنفة) أنه تم االحتفا بها 
عة، مشروع  ة تا ة حیث الیوجد إستثمار في شر ة للشر القوائم المال

ة زمیلة.    مشترك أو شر
ة الدولي رقم ار المحاس ار المحاسبي رقم   ٧ مع الت على المع ة:  - ٧التعد ان التدفقات النقد "ب

م إفصاحات  ات بتقد الت من الشر ادرة االفصاح"، تتطلب التعد م
ما ف حول التغیرات في ة، ،  ل ات الناشئة عن االنشطة التمو ي المطلو

ة  ة والتغیرات غیر النقد على (ذلك التغیرات الناتجة عن التدفقات النقد
ة). عند  سبیل المثال: الرح أو الخسارة من صرف العمالت األجنب
م معلومات  ات بتقد الت الیتطلب من الشر التطبی المبدئي للتعد

م إفصاحات مقارنة عن الفترات  ة بتقد قة. الیتطلب من الشر السا
ة الموجزة، ولكنها ستفصح عن  ة األول ة في القوائم المال إضاف

ة في  ة للسنة المنته ة في القوائم المال سمبر  ٣١معلومات إضاف د
٢٠١٧ .  

  
  

س له أ تاثیر على اإن تطبی المعاییر أ  ز المالي أو أدعاله ل ة والمر اسات المحاسب ةلس   . اء الشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٣ 

   

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

ة للتقا ) د عدالمعاییر الدول سر مفعولها  ة الجدیدة الصادرة التي لم  ر المال   ر
ح نافـذة المفعـول ح ما یلي المعاییر الصـادرة ولكنهـا لـم تصـ ـة األف ـة المـوجزة التـى تـارخ إصـدار القـوائم المال قائمـة أدنـاه ول

ة المعــاییر والتفســیرات الصــادرة التــي تتوقــع الشــر قهــا فــي المســتقبل خاصــة  ل معقــول تطب ة تطبیــ هــذشــ ه . تعتــزم الشــر
ح سارة المفعولال   .معاییر عندما تص

  
ار ان المع خ التفعیلالب  تار

ار ال ةمع ة  ٩ رقم الدولي للتقارر المال  ٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المال

ار مال ةع  ٢٠١٨ینایر  ١  اإلیراد من العقود مع العمالء  ١٥ رقم الدولي للتقارر المال

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال  ٢المع

ـــــــار الـــــــدولي رقـــــــم  ـــــــاس  – ٢التعـــــــدیل لمع تصـــــــنیف وق
 ٢٠١٨ینایر  ١  التعامالت التجارة المدفوعة على أساس أسهم. 

ة الدولي رقم ار المحاس   ٤٠ مع
ــــــــار رقــــــــم التعــــــــدیل لم الت ال – ٤٠ع ســــــــتثمار لالتحــــــــو

.  ٢٠١٨ینایر  ١  العقار

ة رقم  ة الدول ة والنظر   ٢٢لجنة تفسیرات التقارر المال العملة االجنب ةالمعامالت التجارة    ٢٠١٨ینایر  ١  .ة المستقبل
ـة رقـم  ار الدولي للتقارر المال ـار  ١المع ومع

ة الدولي رقم    ٢٨المحاس
ـة دو التحسینات السنو ة للتقارر الدول رة ة للمعاییر الدول

٢٠١٦-٢٠١٤ .  
  ٢٠١٨ینایر  ١

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

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال   ٢٠٢١ینایر  ١  التأمینعقود   ١٧المع
  

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

مه  -  ٣ النقد وما فى ح  

سمبر  ٣١   م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠    م٢٠١٦د
)مدققة(    )مدققة(غیر    

  ال سعودـألف ر   ال سعودـألف ر
     

ات        التأمینعمل
 نقد لد البنوك ٧٤,١٠١  ٦١٬٧٣٦

ات          مساهمینالعمل
  البنوك لدنقد  ٤,٤١٨  ١٬٢٦٨

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

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

  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٤ 

   

عستثمار اإل  -  ٤   ات المتاحة للب
    

ات التأمین          عمل

ع في بنوكتمثل اإل ة ستثمارات المتاحة للب یـتم ا ) بینمـ"تداول"( ةسوق المالالمدرجة في  صنادی استثمارفي وحدات  محل
ة ة مدرج في البورصات الدول اطي االستثمارات  .االستثمار في بنوك أجنب ع المتاحة ان احت ود سـع لـاملیـون رـ ٠,٣للب

سمبر  ٣١( م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ا في م ـات الفیث تم قیده الى . ح)ال سعودـملیون ر ٠,٣٥ :م٢٠١٦د ائض من عمل
  .التأمین

  

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

  الرصید في
ة    الفترةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  الفترةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ةا صافي   لحر
  فترةالخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في
ة    الفترةبدا
 ال سعودـألف ر

ات التأمین  عمل

     

 
 ــ م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في  ما

مدققةغیر   
  إستثمار في سندات  ٣٬٧٩٢ - ٦٧ ٣٬٨٥٩

  إستثمار في صكوك ١٠١٬٠٧٦ )١٬٠٧٣( (٣) ١٠٠٬٠٠٠
  في اسھم حقوق ملكیةإستثمار ٤٬٦٠١ - (١٧) ٤٬٥٨٤

  إستثمار في صنادیق مشتركة - ٢١٠ ٧ ٢١٧
١٠٩٬٤٦٩ (٨٦٣) ٥٤  ١٠٨٬٦٦٠  

      
  
  

 

  الرصید في 
ة   السنة نها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  السنةخالل 
 ال سعودـألف ر

  لرصید في ا
ة    السنةبدا
 ال سعودـألف ر

 

    

 
سمبر ٣١في  ما ـــ  م٢٠١٦ د

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

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

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

  
ات المساهمین   عمل

  
سمبر  ٣١   م٢٠١٦د

  )مدققة(
  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(غیر 
 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
  

ة ٩٤٬٤٠٤ ٣٣٬٤٣٢ ة مدرجة في سوق مال  أوراق مال
ة ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ ة غیر مدرجة في سوق مال  أوراق مال

٩٦٬٣٢٧ ٣٥٬٣٥٥   
  
 
  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٥ 

   

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

عال )١ ةمدرجة في سوق  –متاحة للب   مال
الرصید في 

ة    الفترةنها
ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  الفترةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  الفترةخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في
ة    الفترةبدا
 ال سعودـألف ر 

 

    
مدققةغیر  ــ م٧٢٠١ سبتمبر ٣٠في  ما  

   اسھم حقوق الملكیةفي  إستثمار ٨٬٠٤٥ (٦٬٣١٠) (٢٣٨) ١٬٤٩٧
  سنداتفي  إستثمار ١٣٬٦٢١ - ٧٣ ١٣٬٦٩٤

  صكوك إستثمار ٤٬٠٧١ (٤٬٠٧٣) ٢ -
  في صنادیق مشتركة إستثمار ٧٬٦٩٥ ٧٠٬٠٠٠ ١٬٥١٨ ٧٩٬٢١٣
٣٣٬٤٣٢ ٥٩٬٦١٧ ١٬٣٥٥ ٩٤٬٤٠٤  

        
 

  الرصید في 
ة    السنةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة    صافي الحر
  السنةخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في 
ة    السنةبدا
 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ٣١في  ما مدققةــ م٢٠١٦د  

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

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

٨٣٬٩٦٥ )٥١٬٦٦٤( ١٬١٣١ ٣٣٬٤٣٢  
  

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

ة    الفترةنها
ال سعودـألف ر

مة  التغیر في الق
  للفترةالعادلة 
ال سعودـألف ر

ة   صافي الحر
  الفترةخالل 
 ال سعودـألف ر

  الرصید في
ة   الفترة بدا
 ال سعودـألف ر

 

    
مدققةغیر  -م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ما في   

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

         
  الرصید في 

ة    السنةنها
 ال سعودـألف ر

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 
 ال سعودـألف ر

ة    صافي الحر
  السنةل خال

 ال سعودـألف ر

  الرصید في 
ة   السنة بدا

 ال سعودـألف ر

 

    
سمبر ١٣في  ما ــ مدققة م٢٠١٦ د  

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

  
  
  
  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٦ 

   

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

ع )٢ ة غیر مدرجة في سو  -المتاحة للب  (تتمة) ق مال
ـــال حالـــر إن      ـــ وال ـــ ١٬٥٥١غ غیـــر المحق ـــة  أشـــهرالتسعةلفتـــرة ال ســـعود ـملیـــون ر لفتـــرة ( م٢٠١٧ ســـبتمبر ٣٠ فـــيالمنته

ــة  أشــهرالتسعة :  الــرح :م٢٠١٦ ســبتمبر ٣٠فــي المنته ) ـلیــون رــم ٠٬٧٩٥غیــر المحقــ قائمــة  علــى تحمیلهــاتــم ال ســعود
ع. التغیرات في حقوق المساهم اطي استثمارات متاحة للب إحت اطي إین  ما في إن احت ع   رسـبتمب ٣٠ستثمارات متاحة للب

سمبر  ٣١ال سعود (ـملیون ر ٢٬٨٤٤ هو م٢٠١٧ ).ـملیون ر ٤,٢١٤: م٢٠١٦د   ال سعود
  

مات المعتمدة من قبل وفقا  متخصصستثمارات من قبل مدیر صندوق تدار هذه اإل   .مجلس اإلدارةللتعل
  
مة العادلة:یب مة العادلة حسب مستو التسلسل الهرمي للق الق ة المسجلة    ین الجدول التالي تحلیل األدوات المال
  

  مدققةغیر  -م ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ما في 
   

 المجموع ٣المستوى ٢المستوى  ١المستوى  
ألف ریـال  

سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال 

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
       ستثمارات المتاحة للبیعإلا

       أوراق حقوق الملكیة:
 ٤٬٨٠١  - ٢١٧  ٤٬٥٨٤  عملیات التأمین

 ٨٢٬٦٣٣  ١٬٩٢٣ ٧٩٬٢١٥  ١٬٤٩٧ عملیات المساھمین
       :اوراق إئتمانیة
 ١٠٣٬٨٥٩  - ١٠٠٬٠٠٠  ٣٬٨٥٩ عملیات التأمین

 ١٣٬٦٩٤  - -  ١٣٬٦٩٤  عملیات المساھمین
        
 ٢٠٤٬٩٨٧  ١٬٩٢٣ ١٧٩٬٤٣٠  ٢٣٬٤٨١ 

  
سمبر ٣١ما في    مدققة -م٢٠١٦ د

 المجموع٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
ألف ریـال  

سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
ألف ریـال  

 سعودي
        اإلستثمارات المتاحة للبیع

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

 ١٧٬٦٦٣  ١٬٩٢٣  ٧٬٦٩٥  ٨٬٠٤٥  عملیات المساھمین
        اوراق ائتمانیة:
 ١٠٤٬٨٦٨  -  ١٠٠٬٠٠٠  ٤٬٨٦٨ عملیات التأمین

 ١٧٬٦٩٢  -  -  ١٧٬٦٩٢ عملیات المساھمین
        
 ١٤٤٬٨٢٤  ١٬٩٢٣  ١٠٧٬٦٩٥  ٣٥٬٢٠٦ 

  
ة أدوات لــد   ــةالشــر مبلــغ حقــوق ملك ــال ســعود ملیــون  ١،٩٢٣ غیــر متداولــة  ســمبر  ٣١( ر ــال  ملیــون  ١،٩٢٣: م٢٠١٦د ر

ــعســعر التكلفــة أو ) مســجلة ســعود ــع ، حیــث اإلرشــاد الب ــة فقــط عنــدما یــتم ب س تــأثیر التغیــرات فــي ســعر حقــوق الملك ســینع
مة ارها منخفضة الق    .األدوات أو یتم اعت

الت ن هنـاك تحـو ات  لم  ـة  أشـهرالتسعةفتـرة    خـالل  ٣و  ٢، ١بـین المسـتو ـة فـي المنته فـي السـنة  و ٢٠١٧ سـبتمبر ٣٠المنته
ة في سمبر  ٣١المنته   .م٢٠١٦د



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٧ 

   

خ االستحقاق – ٥   استثمارات محتفظ بها حتى تار
ات التأمین   عمل

ـة تسـتح خـالل فتـ وم ومـة  ١٠الـى  ٥رة مـن االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االسـتحقاق تمثـل سـندات ح عـام مصـدرة مـن ح
ة. بلــغ متوســط العائــد الســنو علــى هــذه االســتثمارات فــي  ــة الســعود  %٣,٢٥الــى  %٢,٣٧٥م ٢٠١٧ ســبتمبر ٣٠المملكــة العر

سمبر  ٣١(    .)%  ٤,٥ إلى %٣,٢٥: ٢٠١٦د
  

ات    المساهمینعمل
ـةاالستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االسـتحقاق تمثـل  وم ومـة  ١٠الـى  ٥تسـتح خـالل فتـرة مـن  سـندات ح عـام مصـدرة مـن ح

ة. بلــغ متوســط العائــد الســنو علــى هــذه االســتثمارات فــي  ــة الســعود  %٣,٢٥الــى  %٢,٣٧٥م ٢٠١٧ ســبتمبر ٣٠المملكــة العر
سمبر  ٣١(    .% ) ٤,٥ إلى %٣,٢٥: ٢٠١٦د
  

  ، صافيمین مدینةتأ أقساط – ٦
سم ٣١   م٢٠١٦بر د

  )مدققة(
  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(غیر 
 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
 

 
 التأمین وثائمستح من حملة  ١٣٠٬٦٩٦  ١٢٨٬٩٠٣
  )١١ضاح جهات ذات عالقة (اإل –مستح من حملة وثائ التأمین ١٩٧٬٨٦٠  ١١٢٬٠٩١
وك في تحصیلها دیون مخصص  (٦٧٬٨٥٢) (٤٧٬٧٥٤)   مش
٢٦٠٬٧٠٤ ١٩٣٬٢٤٠  

  
ما یلي  ة مخصص ف وك في تحصیلها مینأقسا التأحر  :/ السنة الفترةخالل  المش

  
ة في  للسنة   المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٦د

  (مدققة)
ة  أشهرالتسعةلفترة   المنته
  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في

  (غیر مدققة)
 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
 

 
ة ٤٧٬٧٥٤ ٣٦٬٣٣٩  السنة الفترة / الرصید في بدا
 للسنة للفترة / صصالمخ ٢٠٬٠٩٨ ١٤٬٧١٢

  دیون معدومة خالل الفترة / السنة  -  )٣٬٢٩٧(
ة ٦٧٬٨٥٢ ٤٧٬٧٥٤  السنة الفترة / الرصید في نها

 

  مستح من معید التأمین، صافي – ٧
سمبر ٣١   م٢٠١٦د

  )مدققة(
  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(غیر 
 

    ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
 معید التأمینمن ذمم مدینة  ٨٬٨٤٦ ٢٢٬٦١١

وك في تحصیلها (١٬٩٥٨) )٢٬٠٠٧(   مخصص دیون مش
٦٬٨٨٨ ٢٠٬٦٠٤  

  
  
 

  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٨ 

   

  (تتمة)  مستح من معید التأمین، صافي – ٧
ة مخصص أقسا التأ ما یلي حر وك في تحصیلها خالل  مینف   :السنة /الفترةالمش

ة في    للسنة المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٦د

  (مدققة)
 أشهر ألتسعةلفترة 
ة المنت  سبتمبر ٣٠في ه

  م٢٠١٧
  (غیر مدققة)

 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
ة  ٢٬٠٠٧ ٢٬٣٥٢  الفترة / السنةالرصید في بدا
  للفترة / السنةالمخصص   -  ١٬١٢٣

س المخصص خالل السنة   )٤٩(  -   ع
 دیون معدومة خالل الفترة / السنة - )١٬٤٦٨(

ة  ١٬٩٥٨ ٢٬٠٠٧  السنة /الفترة الرصید في نها
  

ة الدخلا - ٨ اة وضر   المستحقة لز
ـاة المسـتحقة الـدفع  ة الـدخل تم احتسـاب الز مـا یلـي  .بنـاًء علـى افضـل مـا لـد االدارة مـن تقـدیرات  وضـر ـف ـة الز اة حر

  :المستحقة الدفع

ة في    للسنة المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٦د

  (مدققة)
 أشهر التسعةلفترة 

ة   سبتمبر ٣٠في المنته
  م٢٠١٧

 (غیر مدققة)

 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
ةالرصید في   ٢٠٬٤٤٩ ١٤٬٦٨١  / السنة الفترة بدا

 / السنة للفترة المحمل ٤٬٢٠٠ ٥٬٧٦٨
اة المدفوعة للفترة / السنة   (٢٬٨٠٨)  -   الز

ةالرصید في  ٢١٬٨٤١ ٢٠٬٤٤٩  / السنة الفترة نها
  

ما یلي  ة الدخلف ة ضر   :دفعمستحقة ال حر

ة في    للسنة المنته
سمبر ٣١   م٢٠١٦د

  (مدققة)
 أشهر التسعةلفترة 

ة   ٣٠في المنته
  م٢٠١٧سبتمبر

 (غیر مدققة)

 

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
ةالرصید في  ٢٣٢ -  / السنة الفترة بدا

 / السنة للفترة المحمل ٣٠٠ ٢٣٢
ة الدخل المدفوعة للفترة / السنة  )١٦٥(  -   ضر

ةالرصید في  ٣٦٧ ٢٣٢  / السنة الفترة نها
  

الت وفقـا لألنظمـة ا         عـض التعـد ة إلـى  صورة أساس اة  ة والنتائج الخاضعة للز ـة ذات تعود الفروقات بین النتائج المال لمال
  الصلة.

قـة فـي  ـاة المط ـات أنظمـة الز متطل ة ومعرفتهـا  و بناًء على فهـم الشـر ـة السـتم احتساب الوعاء الز ة. المملكـة العر عود
ــة لتفســیرات مختلفــة وتقــوم تخضــع األنظمــة الز  ــاة والــدخل ( الهیئــة )و ــو  الهیئــة العامــة للز قــد  والتــي بإصــدار الــرط الز

ة.تختلف عن اإلقرارات ا   لمقدمة من قبل الشر



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
١٩ 

   

ة الدخلا - ٨ اة وضر   (تتمة) المستحقة لز
  

و    الوضع الز
م إق ة بتقــد ــة فــي قامــت الشــر ــة للســنوات المنته و ســمبر  ٣١راراتهــا الز وحصــلت علــى شــهادات م ٢٠١٦حتــى  م٢٠٠٩د

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

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

ة  , قامـتم٢٠١٤وخـالل عـام  تكون في صالحهــا. ومـع ذلـك، مـا یتعلـ بهـذـرـ ملیـون  ١٤٬٢٨٨ سـدادالشـر  اال سـعود ف
ة م٢٠١٦م الـى ٢٠١٢للسـنوات مـن  عد الـرط الهیئةلم تصدر  .رطال ة  %٩٩. یـتم تحمیـل نسـ ـاة ونسـ مـن  %١مـن الز

ة الدخل على المساهمین.    ضر

  رأس المال  - ٩
  
  

ـه والمصـدر  یبلغ مـة السـهم الواحـد  ٤٩ال سـعود مقسـم الـى ـملیـون رـ ٤٩٠رأس المال المصرح  ال ـرـ ١٠ملیـون سـهم ق
 .   سعود

اط  -  ١٠   ي نظاميإحت
  

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

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

ة  - ١١ عة نظام   ود
  

سمبر  ٣١    ٢٠١٧سبتمبر ٣٠  م٢٠١٦د
   )مدققة(غیر   )مدققة(

  ال سعودـألف ر ال سعودـألف ر
ات المساهمین     عمل

ة ٧٣٬٥٠٠ ٧٣٬٥٠٠ عة نظام  ود
  

ة من ٢٠١٦ عامل خال عة النظام ة بزادة الود ح مـن رأس المـال المـدفوع  %١٥إلى  %١٠م، قامت الشر ملیـون  ٧٣،٥لتصـ
سمبر  ٣١(رال  اره من قبل مؤسسـة النقـد العرـي السـعود (سـاما)) سعود ملیون رال ٧٣،٥: ٢٠١٦د ال . في بنك تم إخت

ة حــ التصــرف فــي ــة تمتلــك الشــر عــة النظام عــة هــي مســتحقة بــدون موافقــة  هــذه الود ســاما و العمــوالت الناتجــة عــن هــذه الود
  .لساما

 
 
 
  



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٠ 

   

  ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -  ١٢
سین.  طرة اعضاء مجلس االدارة والموظفین الرئ ات الواقعة تحت س   تتكون الجهات ذات عالقة من مجلس االدراة، والشر

  
مایلي تفاصیل أهم المعامالت مع الجهات   ذات عالقة خالل السنة.  ف

  
ما في ة  أشهر التسعةلفترة المعامالت   األرصدة        فيالمنته

سمبر ٣١   ٣٠ م٢٠١٦د
 م٢٠١٧سبتمبر

 ٣٠  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠
  م٢٠١٧سبتمبر

    

عة المعاملة  (غیر مدققة)  مدققة)غیر ( (غیر مدققة) (مدققة)   الجهة ذات العالقة  طب
ـال سعود ألف رـال سعود ـال سعود  ألف رـال سعود ألف ر       ألف ر

ات التأمین           عمل
ة أقسا تأمین ١٥٥٬٦١٣  ٨٠٬٢٧٢ - - تت ة   م  مجموعة بن الدن السعود

ات مدفوعة  (٦٩٬٧٦٥)  (١٥٧٬٤١٢) ١٨٤٬٢٨٣ ٩٨٬٤٣٥    مطال

-  -  ٣٬٦٦٢  ٣٨٧٠  
ة أقسا تأمین تت ة الحاج حسین علي رضا   م شر

اه   وشر
ات مدفوعة  (٣٬٨٤٢)  ٩٬٣٦٤  ١٢٬٦٨٤  ١٢٬٨٦٤    مطال

ة أقسا تأمین  ٩٨  ٩٤  -  - تت   مجموعة الشرق األوسط   م
ات مدفوعة  (١٥٨)  ٢٢  ٥٩  ١١٩    مطال

ة أقسا تأمین  ٤٤  ٧١  -  - تت االت التجارة المتحدة  م  الو

٥٨  (٢٤٨)  ٧٧٥  ٦٧٣  
ات مدفوعة ومصارف  مطال

ة  ة عن الشر ا الن    مدفوعة 

- - (١٠٬٩٥٣)  (١٬٨٦٢)  
تها  ات تم تسو االت التجارة المتحدة   مطال ورشة الو

  المحدودة
    ودفعات مسددة   ٤٬٣٠٢  ٨٬٤٥٩ (٨٤٨) (٣٬٢٨٨)

ة  ٣٥٢  ٦٠٨ - - تت تب   أقسا تأمین م   حسان محاسني  المحاميم
ات مدفوعة  (٢٤٧)  (٤٤٣) ٥٩ (٤٦)     مطال

 أعضاء مجلس االدارة:         
افآت   ٣٬٥٤٦  ٣٬٧٠٨ - -   ار التنفیذین   رف متعلقةومصام
ات المساهمین          عمل

  نجم لخدمات التأمین ةشر  مدفوعات مستلمة   -  -  (٢٧٠)  (٢٧٠)
 أعضاء مجلس اإلدارة    افأة أعضاء مجلس اإلدارةم  ٨٥٣  ٨١٨ (٣٤٨)  (٦٢)

  
 

   ةوالمخفض ةالسھم األساسی ربحیة – ١٣
  

ة  ( خسارة ) /  تم احتساب م صـافي السـهم للفتـرة رح سـهم للفتـرة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد األ دخـل( خسـارة ) / رـح بتقسـ
  .المصدرة والقائمة للفترة

       
  
ة –  ١٤    المعلومات القطاع
  

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

  

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

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

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



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢١ 

   

  
ة (تتمة) – ١٤   المعلومات القطاع

اســـة التقـــ ًا مـــع س ـــة تمشـــ ـــة تمـــت الموافقـــه علیهـــا مـــن قبـــل إلارر الداخل ة، فـــإن المعلومـــات القطاع مـــع  دارة مـــع مـــا یتفـــاللشـــر
ما هو مبین ادناه: ات  ة. تظهر األصول و المطلو   نشاطات الشر

 
ة في               لفترة الثالثة أشهر المنته

  )غیر مدققة( –م٢٠١٧سبتمبر ٣٠
ة  خر أ المجموع ات طاقة  الهندس   طبي مر
ـال سعود ـال سعود ألف ر ـال سعود ألف ر ـال سعود  ألف ر ـال سعود ألف ر ـال سعود ألف ر   ألف ر
ةأقسا التأإجمالي  ٩٬٠٤٢ ٦١٬٥٩٥ ٢٦٬٣٢٢ ٦٬٢٢٢ ١٣٬١٠٨ ١١٦٬٢٨٩ تت  مین الم
 ندةالمسأقساط إعادة التأمین ناقصا:  (٤٬٥٩٠) (٢٩٬٦٤٦) (٢٥٬٨٦٩) (٥٬٤٥١) (١٠٬٦٥٢) (٧٦٬٢٠٨)

  اقساط تأمین فائض الخسارة         - (١٬٠٩٨) - - (٤٤٢) (١٬٥٤٠)
ة التأمین أقسا صافي ٤٬٤٥٢ ٣٠٬٨٥١ ٤٥٣ ٧٧١ ٢٬٠١٤ ٣٨٬٥٤١ تت   الم

(١٬٩٥٩) ٢٨٧ (٤٬٧٠٩) ١٨ ١٬٨٣١ ٦١٤ 
 غیر التأمین أقسا صافي في التغیر

ة تس   الم
ةصافي أقسا الت ٤٬٧٣٩ ٢٦٬١٤٢ ٤٧١ ٢٬٦٠٢ ٢٬٦٢٨ ٣٦٬٥٨٢ تس  أمین الم
ة التأمیناعادة  عموالت - ٤٬٧٩١ ٤١٤ ٤٬٥٧٨ ٣٬٦٩٩ ١٣٬٤٨٢ تس   الم
٤٬٧٣٩  ٣٠٬٩٣٣  ٨٨٥ ٧٬١٨٠ ٦٬٣٢٧  ٥٠٬٠٦٤    

              
ات إجمالي ١٢٬٤٣٥ ٤٢٬١٧٣ - ٢٬٢٧٥ ٣٬٢٧٥ ٦٠٬١٥٨  المدفوعة المطال

(٢٣٬٦٧٥) (٢٬٧٣٠) (٢٬٠٦١) - (١٥٬٣٠٦) (٣٬٥٧٨) 
من  التأمین معید حصة:  ناقصا

ات المدفوعة  المطال
ات صافي ٨٬٨٥٧ ٢٦٬٨٦٧ - ٢١٤ ٥٤٥ ٣٦٬٤٨٣  المدفوعة المطال

(٢١٬٣٨٦) (٣٬٧٣٤) (١٧٬٦٠٨) ٩٨ (٣١٦) ١٧٤ 
ات صافي في غیرالت  تحت المطال

ة  التسو
ات المتكبدة ٥٬١٢٣ ٩٬٢٥٩ ٩٨ (١٠٢) ٧١٩ ١٥٬٠٩٧  صافي المطال

 التأمین وثائ لىاالستحواذ ع تكالیف ٦٨٢ ١٬٦٤٥ - ٨٥٦ ٩٤٩ ٤٬١٣٢
ات  -  (٥٧٥)  - -  -  (٥٧٥)   مخصص معالجة المطال
اطي مخاطر قائمة  -  -  - (٣٢٥)  - (٣٢٥)    إحت

ة أخر  ٩٥٣ - - - - ٩٥٣ ات فن اط   إحت
٦٬٧٥٨  ١٠٬٣٢٩  ٩٨ ٤٢٩ ١٬٦٦٨  ١٩٬٢٨٢   
 االكتتاب نتیجةصافي  (٢٬٠١٩) ٢٠٬٦٠٤ ٧٨٧ ٦٬٧٥١ ٤٬٦٥٩ ٣٠٬٧٨٢

              

(٣٢٬١٥١)      
ة و إدارة (غیر  مصروفات عموم

  موزعة)
(٣٬٧٦٨)    

  
وك في تحصیلها       مخصص دیون مش

  )(غیر موزع
ش  (٦١) (٢٥٨) (١٣٢) (١٢٤) (١٠٢) (٦٧٧)   اتعاب اشراف وتفت
  مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب (١٤١) - - -  (١٤١)

  )دخل استثمار (غیر موزع      ٢٬٥٤٥
─────       

ات التأمین      (٣٬٤١٠)  الفائض من عمل
══════        

 



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٢ 

   

ة (تتمة) – ١٤    المعلومات القطاع
  

ة في التسعةلفترة                أشهر المنته
  )غیر مدققة( –م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

ة  خر أ المجموع ات طاقة  الهندس   طبي مر
ـال سعود ـال سعود ألف ر ـال سعود ألف ر ـال سعود  ألف ر ـال  ألف ر ـال سعود سعودألف ر   ألف ر
ةأقسا التأإجمالي  ٣٠٬٣٨٣ ١٥٨٬٤٠٧ ٧٨٬٥١٩ ١٤٠٬٤٨٨ ٦٨٬٨٣٨ ٤٧٦٬٦٣٥ تت  مین الم

المسندةأقساط إعادة التأمین ناقصا:  (١٢٬٩٥٦) (٧٦٬٨٣٢) (٧٧٬١٦٧) (١٢٩٬٥٥٩) (٥٧٬٣٧٩) (٣٥٣٬٨٩٣)
 اقساط تأمین فائض الخسارة         - (١٬٦٢٦) - - (١٬٣٢٨) (٢٬٩٥٤)

ة التأمین أقسا صافي ١٧٬٤٢٧ ٧٩٬٩٤٩ ١٬٣٥٢ ١٬٩٢٩ ١٠٬١٣١ ١١٩٬٧٨٨ تت   الم

١١٬٠٨٧ ١٩٬٢٠٨ (٥١٤) (٢٬٢٢٦) (١٦٣) ٢٧٬٣٩٢ 
 التأمین أقسا صافي في التغیر
ة غیر تس   الم

ة ٢٨٬٥١٤ ٩٩٬١٥٧ ٨٣٨ ٨٬٧٠٣ ٩٬٩٦٨ ١٤٧٬١٨٠ تس  صافي أقسا التأمین الم
ة التأمیناعادة  عموالت - ٢١٬٩٥٠ ١٬٢٤٢ ١١٬٥٩١ ١٠٬٧٤٤ ٤٥٬٥٢٧ تس   الم

٢٨٬٥١٤  ١٢١٬١٠٧  ٢٬٠٨٠ ٢٠٬٢٩٤  ٢٠٬٧١٢  ١٩٢٬٧٠٧    
            

  
ات إجمالي ٤٠٬٩٤٠ ١٥٩٬٢٤٤ - ٣٠٬٣٢٣ ٦٬٨٧٨ ٢٣٧٬٣٨٥  المدفوعة المطال

(١٠٢٬٠٢٠) (٥٬٣٨٢) (٢٩٬٢٧٦) - (٥٩٬٢١٨) (٨٬١٤٤) 
من  التأمین معید حصة:  ناقصا

ات المدفوعة  المطال
ات صافي ٣٢٬٧٩٦ ١٠٠٬٠٢٦ - ١٬٠٤٧ ١٬٤٩٦ ١٣٥٬٣٦٥  المدفوعة المطال

(١١٩٬٩٢٧) (١٢٬١١٦) (١٠٩٬١٧٧) ٤٩٩ ٢٧٧ ٥٩٠ 
ات صافي في التغیر  تحت المطال
ة  التسو

ات المتكبدة ٢٠٬٦٨٠ (٩٬١٥١) ٤٩٩ ١٬٣٢٤ ٢٬٠٨٦ ١٥٬٤٣٨  صافي المطال

١٬٩٦٠ ٦٬٣٧٣ - ٢٬١١٥ ٢٬٦٩٤ ١٣٬١٤٢ 
 وثائ االستحواذ على تكالیف

 تأمینال
ات  -  (٢٬٥٨٨)  - -  -  (٢٬٥٨٨)   مخصص معالجة المطال
اطي مخاطر قائمة  -  -  - (٢٬٩٢٣)  - (٢٬٩٢٣)    إحت

ة أخر  ٩٥٣ - - - - ٩٥٣ ات فن اط   إحت
٢٣٬٥٩٣  (٥٬٣٦٦)  ٤٩٩ ٥١٦  ٤٬٧٨٠  ٢٤٬٠٢٢   

 االكتتاب نتیجةصافي  ٤٬٩٢١ ١٢٦٬٤٧٣ ١٬٥٨١ ١٩٬٧٧٨ ١٥٬٩٣٢ ١٦٨٬٦٨٥
              

(٩٠٬٢٨٧)      
ة و إدارة (غیر  مصروفات عموم

  موزعة)
(٢٠٬٠٤٩)    

  
وك في       مخصص دیون مش

  )تحصیلها (غیر موزع
ش  (٢٠٩) (٨٩٨) (٣٩٣) (٢٨٧) (٢٩٩) (٢٬٠٨٦)   اتعاب اشراف وتفت

(٥٠٥) - - - - (٥٠٥) 
مجلس الضمان الصحي  أتعاب

  التعاوني
  )دخل استثمار (غیر موزع      ٧٬٣٢٣

──────       
ات التأمین      ٦٣٬٠٨١  الفائض من عمل

══════       
         

 
 



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٣ 

   

ة (تتمة) – ١٤  المعلومات القطاع
 

ة أخر  المجموع ات طاقة  الهندس     –م٢٠١٧سبتمبر ٣٠ما في  طبي مر
 )مدققةغیر  (

ـال سعود ـال سعود ألف ر ألف ر ـال سعود ـال سعود  ألف ر ـال سعود ألف ر ـال سعودألف  ألف ر    ر

  
 

   
ات التأمین   موجودات عمل

  

٨٬٨١٦ ٥٨٬٢١٠ ٢٩٬٣٤١ ٩٦٬٧١٨ ٢٣٬٧٧٦ ٢١٦٬٨٦١ 
صة معید التأمین من األقسا ح

ةغیر  تس  الم

٧٬٠٩٩ ٣٤٬٤٨٤ ٢٨٬٩٤٢ ١٧٣٬٨٧٤ ٧٨٬٧٧٥ ٣٢٣٬١٧٢ 
حصة معید التأمین من 
ة ات تحت التسو  المطال

 مؤجلة  وثائ قتناءإ تكالیف ٩٦٢ ٣٬٦٩٨ - ٤٬٦٥١ ١٬٣١٢ ١٠٬٥٣٣
 غیر موزعةموجودات       ٦٠٣٬٦٤٩

──────         
ات       ١٬١٥٤٬٢١٥ إجمالي موجودات عمل
══════         

        
ات التامین       ات وفائض عمل   مطلو

ة ١٧٬٢٢٢ ١١٩٬٦٤٨ ٢٩٬٨٥٥ ١٠٣٬٦٠٠ ٢٩٬٠٠٠ ٢٩٩٬٣٢٥ تس  أقسا تأمین غیر م
 اطي مخاطر قائمةاحت - - - ٧٠ - ٧٠

ات - ٢٬٧٨٠ - - - ٢٬٧٨٠   مخصص معالجة المطال
وارث - - - ٤٤٢ ٦٤٧ ١٬٠٨٩ اطي    احت
ة أخر  ١٬٠٢٨ ١٬٩٦٨ - -  ٧٥٧  ٣٬٧٥٣ ات فن اط   إحت

ات تح ١٨٬٦٣٥ ١٢١٬٧٥٢ ٢٩٬٤٥٠ ١٨٣٬١١٨ ٨٩٬٧٤٦ ٤٤٢٬٧٠١ ةمطال  ت تسو
ةدخل عموالت غیر م  - ١٠٬٨٤٣ - ٢٤٬٣٩١ ٥٬٢٩٨ ٤٠٬٥٣٢  تس

ات غیر موزعة وفائض       ٣٦٣٬٩٦٥ مطلو
──────         

١٬١٥٤٬٢١٥  
 

   
ات التأمین  ات عمل إجمالي مطلو

 والفائض المتراكم
══════         



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٤ 

   

ة (تتمة) – ١٤   المعلومات القطاع
  

ة في الثالثةلفترة                أشهر المنته
(غیر  -م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

  مدققة)
ةال أخر  المجموع ات طاقة  هندس   طبي مر
   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود  ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود

              
ة  ١٧٬٩٦٢  ٥٬٢٤٠  ٣٠٬٢٨٤ (٤٬٩٧٨)  ١٥٬٢٢٣  ٦٣٬٧٣١ تت   إجمالي أقسا التأمین الم

(٣٧٬٣١٢) (١٢٬٣٩٨) (٢٬٣٨٢)  (٢٩٬٧٦٣) ٧٬٢٣١ - 
ساط إعادة التأمین أقناقصا: 
 المسندة

(٩٤٩) (٦٠٥) - -  (٢٨٨) (٥٦) 
اقساط تأمین فائض         
 الخسارة

ة التأمین أقسا صافي  ١٧٬٩٠٦ ٢٬٥٧٠  ٥٢١ ٢٬٢٥٣ ٢٬٢٢٠ ٢٥٬٤٧٠ تت   الم

٧١٣ ١١٧٬٦٢٧  (٢) ٢٬٩٢٠ (٢٦٤) ١٢٠٬٩٩٤ 
 التأمین أقسا صافي في التغیر
ة غیر تس   الم

ة ١٨٬٦١٩ ١٢٠٬١٩٧ ٥١٩ ٥٬١٧٣ ١٬٩٥٦ ١٤٦٬٤٦٤ تس   صافي أقسا التأمین الم
ة   التأمین إعادة عموالت - ١٢٬٤٧٩  ٤٧٦ ٢٬٢٣٢ ٣٬٦٧١ ١٨٬٨٥٨ تس  الم

١٨٬٦١٩ ١٣٢٬٦٧٦  ٩٩٥ ٧٬٤٠٥ ٥٬٦٢٧ ١٦٥٬٣٢٢  
         

ات إجمالي ٢٣٬٧٤٦ ١١٦٬٧١٦ - ٣٬٦١٤ ٤٣٬٥٨٧ ١٨٧٬٣٩٣  المدفوعة المطال

(٧٩٬٩٩٢) (٤٣٬١٨٣) (٣٬٣٤٤) -  (٣٣٬٤٦٥) - 
من  التأمین معید حصة:  ناقصا

ات المدفوعة  المطال
ات صافي ٢٣٬٧٤٦ ٨٣٬٢٥١ - ٢٧٠ ٤٠٤ ١٠٧٬٤٠١  المدفوعة المطال

(٩٬٢٥٣) (١٬٨٠٢) (٨٬٢٨٧) - (١٧٢) ١٬٠٠٨ 
ات صافي في التغیر  تحت المطال
ة  التسو

ات المتكبدة ٢١٬٦٧٤ ٧٤٬٩٦٤  - ٩٨ ١٬٤١٢ ٩٨٬١٤٨  صافي المطال

١٬٢٦٠ ٦٬٥٩١  - ٣٩٣ ١٬٠١٤ ٩٬٢٥٨ 
تكالیف االستحواذ على وثائ 

 التأمین
٢٢٬٩٣٤  ٨١٬٥٥٥  - ٤٩١  ٢٬٤٢٦  ١٠٧٬٤٠٦    

  صافي نتیجة اإلكتتاب (٤٬٣١٥) ٥١٬١٢١  ٩٩٥ ٦٬٩١٤ ٣٬٢٠١ ٥٧٬٩١٦
        

(٢٩٬١٥٧)       
ة و إدارة (غیر  مصروفات عموم

  موزعة)

(٤٬١٠٤)     
وك في  مخصص دیون مش

 تحصیلها 
ش (٩٣) (١٬٠٢٧) (١٥١) (٤١) (١٠٣)  (١٬٤١٥)   اتعاب اشراف وتفت

(٢٦٣) - - -  - (٢٦٣) 
أتعاب مجلس الضمان الصحي 

  التعاوني
  استثمار (غیر موزع) دخل        ٥٬٧٩١

──────             
ات التأمین الفائض      ٢٨٬٧٦٨  من عمل

══════      
 

                               



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٥ 

   

ة (تتمة – ١٤  )المعلومات القطاع
 

ة في أشهرالتسعةلفترة                المنته
(غیر  -م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

  مدققة)
ة أخر  المجموع ات طاقة  الهندس   طبي مر
   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود  ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود

              
ة ٤٧٬٧٢٩ ٤٢٠٬٥٠٦  ٥٩٬٠٥٠ ٦٤٬٥٦٥ ٨٠٬٤٠٨ ٦٧٢٬٢٥٨ تت  إجمالي أقسا التأمین الم

(٣٩٩٬٩٥١) (٦٨٬٧٦٠) (٥٥٬١٥٧) (٥٨٬٠٣٣)  (٢١٥٬٩٢٢) (٢٬٠٧٩) 
أقساط إعادة التأمین ناقصا: 
 المسندة

(٣٬٢٠٩) (١٬٨١٤) - -  (٨٦٤) (٥٣١)  
اقساط تأمین فائض         
  الخسارة

تت التأمین أقسا صافي ٤٥٬١١٩ ٢٠٣٬٧٢٠  ١٬٠١٧ ٩٬٤٠٨ ٩٬٨٣٤ ٢٦٩٬٠٩٨   ةالم

٢٥٬٨٦٧ ٢٢٥٬٢٠٨ (٥٩٠) ٢٬٦٤٦ (١٬٣٥٢) ٢٥١٬٧٧٩ 
 التأمین أقسا صافي في التغیر
ة غیر تس   الم

ة ٧٠٬٩٨٦ ٤٢٨٬٩٢٨  ٤٢٧ ١٢٬٠٥٤ ٨٬٤٨٢ ٥٢٠٬٨٧٧ تس  صافي أقسا التأمین الم
ة   التأمین إعادة عموالت - ٣٩٬١٢٢  ١٬٤٢٦ ٨٬٧٩٩ ١٣٬٠٥٦ ٦٢٬٤٠٣ تس  الم

٧٠٬٩٨٦ ٤٦٨٬٠٥٠ ١٬٨٥٣ ٢٠٬٨٥٣ ٢١٬٥٣٨ ٥٨٣٬٢٨٠    
       

ات إجمالي ٥٩٬٩١١ ٤٢١٬٢٩٢  - ٤٠٬٥٠٠ ٧٨٬٥٠٩ ٦٠٠٬٢١  المدفوعة المطال

(١٩٧٬٥٩٤) (٧٤٬٥١٢) (٣٨٬٠٦٩) - (٨٤٬٩٠٩) (١٠٤) 
من  التأمین معید حصة:  ناقصا

ات المدفوعة  المطال
ات صافي ٥٩٬٨٠٧ ٣٣٦٬٣٨٣ - ٢٬٤٣١ ٣٬٩٩٧ ٤٠٢٬٦١٨  المدفوعة المطال

(٢٧٬٦٠٢) (٢٬٤٨٧) (٧٠١) (٢٥٬٥٧٣)  - ١٬١٥٩ 
ات صافي في التغیر  تحت المطال
ة  التسو

ات المتكبدة ٥٩٬١٠٦ ٣١٠٬٨١٠  - ٣٬٥٩٠ ١٬٥١٠ ٣٧٥٬٠١٦  صافي المطال

٤٬٢١٩ ٢١٬٣٢٤  - ١٬٥٥٩ ٣٬٣٣٣ ٣٠٬٤٣٥ 
تكالیف االستحواذ على وثائ 

 التأمین
ات  -  ٥٠٦  - -  -  ٥٠٦   مخصص معالجة المطال

اطي مخاطر قائمة  -  -  - (١٬٩٦٤)  -  (١٬٩٦٤)    إحت
٦٣٬٣٢٥ ٣٣٢٬٦٤٠  - ٣٬١٨٥ ٤٬٨٤٣ ٤٠٣٬٩٩٣   

        
 صافي نتیجة اإلكتتاب ٧٬٦٦١ ١٣٥٬٤١٠  ١٬٨٥٣ ١٧٬٦٦٨ ١٦٬٦٩٥ ١٧٩٬٢٨٧

         

(٨٦٬١٢٦)     
ة و إدارة (غیر  مصروفات عموم

 موزعة)

(٤٬٥٥٩)      
وك في  مخصص دیون مش

  تحصیلها 
ش (٣٦٩) (٣٬٣٢٥)  (٢٩٥) (١٧٢) (٣٥٩) (٤٬٥٢٠)   اتعاب اشراف وتفت

(٨٥٧)  - - - - (٨٥٧)  
أتعاب مجلس الضمان الصحي 

  التعاوني
  استثمار (غیر موزع) دخل           ١٤٬٤٨٥

──────       

٩٧٬٧١٠      
ات التأمین الفائض  من عمل

══════         
 
 
  
 



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

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

   م ٢٠١٧سبتمبر   ٣٠في 
 

  
٢٦ 

   

ة (تتمة) – ١٤  المعلومات القطاع

ة أخر  المجموع ات اقةط  الهندس  طبي مر
سمبر  ٣١ما في  –م٢٠١٦د
 (مدققة)

   ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود  ألف رـال سعود ألف رـال سعود ألف رـال سعود
ات التأمین         موجودات عمل

٩٬٠٧٠ ٧٧٬٣٤٢ -   ٥١٬٠٤٢ ٤٧٬٤٥٢ ١٨٤٬٩٠٦ 
صة معید التأمین من األقسا ح

ة تس  غیر الم

٥٢١ ٤٨٬٠٥٩ ٦٤٠  ١٧٤٬٧٨١ ٩٧٬٦٩٦ ٣٢١٬٦٩٧ 
ات  حصة معید التأمین من المطال

ة  تحت التسو
 وثائ مؤجلة  إقتناء تكالیف ١٬٥١١ ٥٬٤٠٠ -  ٢٬٦٦٧ ١٬١٤٨ ١٠٬٧٢٦

 غیر موزعةموجودات       ٦٧٤٬٧٥٦
──────         
ات التأمین      ١٬١٩٢٬٠٨٥   إجمالي موجودات عمل
══════         

ات التامینمط       ات وفائض عمل   لو
ة ٢٨٬٥٦٣ ١٥٧٬٩٨٩ -   ٥٥٬٦٠١ ٥٢٬٦٠٩ ٢٩٤٬٧٦٢ تس  أقسا تأمین غیر م

اطي مخاطر قائمة - - -  ٢٬٩٩٣ - ٢٬٩٩٣  احت
ات - ٥٬٣٦٧ -  - - ٥٬٣٦٧   مخصص معالجة المطال
وارث - - -  ٤٤٢ ٦٤٧ ١٬٠٨٩ اطي    احت
ة أخر  ٧٦ ١٬٩٦٩ -  -  ٧٥٧  ٢٬٨٠٢ ات فن اط   إحت

ات تح ٢٤٬١٧٤ ٢٤٤٬٥٠٤ ٦٤٨  ١٨٣٬٧٤٩ ١٠٨٬٠٧٧ ٥٦١٬١٥٢ ةمطال  ت تسو
ة  - ١١٬٠٤٩ -  ١٥٬٣٥٤ ٤٬٤٥٧ ٣٠٬٨٦٠ تس  دخل عموالت غیر م

ات غیر موزعة وفائض       ٢٩٣٬٠٦٠ مطلو
──────         

١٬١٩٢٬٠٨٥      
ات التأمین  ات عمل إجمالي مطلو

 والفائض المتراكم
══════         

ة – ١٥ مة العادلة لألدوات المال   الق
علمهمـا ومـلء إرادتهمـا فـي معاملـة تـتم علـ ـه بـین طـرفین  ادلة أصل أو سـداد التـزام  ن م م مة العادلة هي المبلغ الذ  ى أسـس الق

مــه وأقســا  تــأمین .تجارــة ة مــن نقــد ومــا فــي ح ــة للشــر ــع ســتثماراتإ و  (صــافي) مدینــة تتكــون الموجــودات المال  ومبلــغ متاحــة للب
ات (صافي) مینمعید التأمستح من  ة وتتكون مطلو عة نظام ة هاوود ـات  المال ةمـن مطال ـالغ مسـتحقة لمعیـد تحـت التسـو  وم

الغ مستحقة مینأالت ات المساهمین الوثائ لحملة وم الغ مستحقة لعمل   .خر ات األوعض المطلو وم
ات  مة العادلة للموجودات والمطلو متها الدفترة ال تختلف الق ة جوهرا عن ق ة للشر ة. عداد القوائمما في تارخ إ  المال   المال

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

اتشطة لذات : األسعار المتداولة في أسواق ن١المستو    (دون تعدیل أو إعادة ترتیب). الموجودات أو المطلو
ـات ٢المستو  ـة : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلو ـع المـدخالمال م أخـر تسـتند جم ت مماثلـة أو أسـالیب تقیـ

انات مرصودة للسوق.   و الهامة لها إلى ب
ستند أ مدخل مه٣و المست م ال  ن مالحظتها.: أسالیب تقی م انات سوق   م منها إلى ب
  أرقام المقارنة  – ١٦

عض أرقام ةعرض الفترة للتواف مع  المقارنة  تم إعادة تصنیف  .الحال  
  موافقة مجلس اإلدارة – ١٧
ة  تتم ةالموافقة على القوائم المال ر ٣٠ دارة بتارخمن مجلس اإل الموجزة األول   .هـ١٤٣٩ صفر ١٠م المواف ٢٠١٧ أكتو




