


















 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

٨ 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  –("الشركة")  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
مركز  إن العنوان المسجل للشركة هو). م٢٠٠٨ وينوي ٦هـ (الموافق ١٤٢٩ جمادى الثاني ٦بتاريخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥التجاري رقم 

، المملكة العربية ٢١٤٢٢ جدة، ٥٠١٩ص.ب  المخمل (الطابق االول و الرابع) شارع االمير سعود الفيصل، حي الخالدية،
 .السعودية

 

العربية  األنشطة المرتبطة بها في المملكةوعمليات إعادة التأمين هداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني وأتتمثل 
ستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ا) ، ٢٠٠٨مايو  ٥ الموافقهـ (١٤٢٩ربيع الثاني  ٢٩في . السعودية

 م.٢٠٠٩يناير  ١السعودية. بدأت الشركة أعمالها في لمزاولة التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية 
 

اللوائح  ة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديلاستلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسس
 ١٠في  غير العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العموميةنظام لشركة بما يتوافق مع لوائح الداخلية ل
 .  خلية الجديدة للشركةت الموافقة على اللوائح الداهـ) وبناء عليه تم١٤٣٨ ذو القعدة ١٨م (الموافق ٢٠١٧ أغسطس

 
 

 أسس اإلعداد - ٢

 العرض أسس  .أ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( "التقارير المالية األولية" المعدل من  –) ٣٤تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا
المعايير الدولية للتقارير المالية جميع  تطبيقوالذي يتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل 

الدخل" والتفسير رقم  بضرائ” - )١٢(باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معايير المحاسبة الدوليةصادرة عن مجلس ال
 ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩العربي السعودي رقم  من حيث عالقتها مع الزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم مؤسسة النقد "مالرسو” -) ٢١(

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية للزكاة وضريبةوعدد من التعديالت التوضيحية المحددة الالحقة م ٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر 
على أساس ربع سنوي وتحميلها على  الزكاة وضريبة الدخلاحتساب استحقاق  تم، الدخل (تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي)

 ت بند األرباح المبقاه.قائمة حقوق المساهمين تح
 

محتفظ بها حتى  باستثناء االستثمارات المعدلةيخية رلتاا لتکلفةاو االستمرارية وفقاً لمبدأ الموجزة األولية لماليةا تماولمعلا دادعإ مت
لسيولة. باستثناء يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب احيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  تاريخ االستحقاق

مخصص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها،  ، الوديعة النظامية،الممتلكات والمعدات،
 جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، مالم يذكر خالف ذلك. 

 

ية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعود
يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف هذا األساس.  علىالمالية  المعلوماتالمساهمين ويتم عرض هذه 

ة من القوائم المالية األولية الموجزة بوضوح في الحسابات المعنية.  وبالمثل، في الماضي، فأن الشركة تحتفظ بحسابات منفصل
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تحديد لدخل الشامل و التدفقات النقدية السنوية لكل من قوائم المركز المالي، الدخل، ا

 أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. 
 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين  وقائمةالدخل  وقائمة لمركز المالي األولية الموجزةإن قائمة ا
متطلبات اللوائح لمتثال لإل وكمعلومات مالية إضافية تم تقديمها  المالية في القوائم ٣٧ إلى ٣٠التي يتم عرضها على الصفحات من 

مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل  منؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة م الصادرة منالتنفيذية 
قائمة الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن 

والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار الدخل،  وقائمة، المركز المالي األولية الموجزة
 عمليات المعنية.للإليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة 

 

ية للتقارير المالية ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدول قوائمعند إعداد ال
التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ، 

ن موحدة بالنسبة إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمي
 للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

الدخل  وقائمة الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةالمالية للشركة في  معلوماتالإن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع 
معلومات تكميلية اضافية المالية تمثل  ائمالقو فيذات الصلة  يضاحاتالدخل الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض اإل وقائمة

 كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. مطلوبة
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 (تتمة) أسس اإلعداد - ٢

 العرض (تتمة)أسس  .أ
 

المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب أن تقراً جنباً إلى جنب  لموجزة جميع المعلوماتال تتضمن القوائم المالية األولية ا
 .م٢٠١٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  كما في ووائم المالية السنوية مع الق

 القوائم المالية األولية الموجزة إشارة إلى النتائج المتوقعة للسنة الكاملة. رال تعتب
 

 وتم التقريب الى أقرب ألف لایر سعودي. سعودي  بالريال تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة
 

 ات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقدير .ب

عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق  الموجزة يتطلب اعداد القوائم المالية األولية
ه تختلف النتائج الفعلية عن هذ المسجلة، قدالسياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف 

 .التقديرات
للشركة ومصادر عند اعداد القوائم المالية األولية الموجزة كانت االحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 

ما في كالسنوية هي نفسها المطبقة في القوائم المالية والتي  بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر التقدير المتعلقة بحاالت عدم التأكد
 .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 

 

 موسمية العمليات  .ج

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
 

 أهم السياسات المحاسبية  - ٣

 دوليةإن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة جاءت وفقا للمعايير ال
 للتقرير المالي كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية وهي متطابقة مع تلك التي استخدمت في إعداد القوائم المالية

تفسيرات  ومتطابقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة المعدلة وتفاسير لجنة م٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في 
المالي للشركة.  والتي ليس لها تأثير على المركز المالي أو األداء) "أ"( ٣دولية للتقرير المالي المذكورة في اإليضاح  المعايير ال

أي تأثير  سياق العرض للفترة الحالية. وهذا األمر ليس له لكي تتوافق معلقد تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة 
 قوق المساهمين األولية للفترة.على قائمة التغيرات في ح

 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة  )أ
 من قبل الشركة: 

 الدولية للمحاسبة:  اييرالمع مجلس عن الصادرة القائمة المعايير على الجديدة والتعديالت المعايير بتطبيق الشركة قامت 

 البيان المعيار

) ٢المعيار الدولي للتقرير المالي (  ) "تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس٢تعديالت على المعيار ( 

 األسهم".

)٤٠معيار المحاسبة الدولي ( ) "التحول إلى استثمارات عقارية". ٤٠تعديالت على المعيار (   

)٢٢( للتقرير الماليلجنة تفسير المعيار الدولي   معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدما  

) ومعيار المحاسبة ١المعيار الدولي للتقرير المالي (

) ٢٨الدولي (  

م. ٢٠١٦ –م ٢٠١٤م على المعايير من ٢٠١٦دورة التحسينات السنوية   
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 أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  - ٣

 لم يسري مفعولها بعد  المعايير الصادرة والتي )ب
 وتتضمن القائمة .للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إصدار تاريخ حتى التنفيذ حيز تدخل لم والتي الصادرة المعايير يلي فيما

 رتطبيق المعايي الشركة تنوي .مستقبلي تاريخ في التطبيق موضع تصبح أن الشركة تتوقع والتي الصادرة والتفسيرات المعايير
 :نافذة تصبح حالما التالية

 

 المعيار

 

 البيان 

ي يسري مفعولها من الفترات الت

ليةتبدأ في أو بعد التواريخ التا  

) ٩المعيار الدولي للتقرير المالي (  أنظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية 

)١٦المعيار الدولي للتقرير المالي ( م٢٠١٩يناير  ١ عقود اإليجار   

)٢٣( الي معيار الدولي للتقرير الملجنة تفسير ال دخلعدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب ال  م٢٠١٩يناير  ١   

)١٧المعيار الدولي للتقرير المالي ( م ٢٠٢١يناير  ١ عقود التأمين (أنظر اإليضاح أدناه)    
 

  ١٧  المالي للتقرير الدولي والمعيار ٩ المالي للتقرير الدولي المعيار
 محل والذي يحل المالية األدوات ٩المالي  للتقرير الدولي المعيار ة للمحاسبةالدولي معاييرال مجلس أصدر م،٢٠١٤  يوليو في

 للموجودات والقياس الجديدة التصنيف متطلبات المعيار يدمج .والقياس المالية: االعتراف األدوات ٣٩ الدولي المحاسبة معيار
 ومتطلبات ٣٩ في المعيار المتكبدة الخسارة نموذج محل سيحل والذي المتوقعة اناالئتم قيمة نموذج انخفاض  إدخال مع المالية

 : ٩المعيار الدولي  بموجب .التحوط على المحاسبة
 

 نموذج  على التصنيف أساس يعتمد سوف .العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة إما قياسها سيتم المالية الموجودات جميع إن
المالية  المطلوبات متطلبات معظم على المعيار المالية. يبقي للموجودات التعاقدية لنقديةا التدفقات وخصائص األعمال
تغيرات  من الجزء ذلك أن حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحددة الموجودات تلك باستثناء ٣٩ للمعيار
 .الدخل قائمة من بدال اآلخر الشامل الدخل في إدراجه يجب الذي االئتمان ذات على يعود العادلة القيمة

 

 جميع عن المتوقعة االئتمان خسائر مقابل مخصص تسجيل المنشآت من يتطلب ٩ الدولي للتقرير الماليالمعيار إن 
 المدينة الذمم بجانب الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ غير األخرى للديون والموجودات المالية القروض

 االئتمان خسائر على المخصص المالية. يعتمد الضمانات وعقود القروض التزامات مع إليجار التمويلي،ا عقود من
 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة هناك كان إذا إال القادمة شهرا عشر االثني في التعثر مع احتمالية المرتبطة المتوقعة

 . ٣٩ المعيار بموجب عليه كانت الذي بالشكل المتوقعة االئتمان خسائر إدراج يتم ٩ النشوء. بموجب المعيار منذ
 

 انضباطا أكثر أسلوبا وتتبع المخاطر إدارة ممارسات مع أكثر متوافقة التحوط على المحاسبة متطلبات إن .  
 

 مين وعالجتعقود التأ ٤المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالتللمحاسبة  الدولية المعايير مجلس أصدر م،٢٠١٦سبتمبر في
 التأمين. تقدم لعقود المحاسبة القادم معيار إصدار قبل التأمين لشركات بالنسبة ٩ المعيار تطبيق جراء المحاسبية النتائج التعديالت
 اعفاء  لذلك مؤهلة كانت إذا  للمنشأة التأجيل طريقة االستبعاد. توفر وطريقة التأجيل طريقة :التأمين لشركات خيارين التعديالت

 للمنشأة االستبعاد طريقة أيهما أقرب. تسمح  م ٢٠٢١العام أو الجديد التأمين عقد سريان تاريخ حتى ٩ المعيار تطبيق من ؤقتام
  .الجديد التأمين عقود معيار تطبيق قبل أن تقع يمكن والتي الخسارة أو الربح من المحاسبية التوافقات عدم بعض تأثيرات استبعاد

 

يمكنها  بالتأمين ُحكما أنشطتها تتعلق التي المنشأة فإن ،٤المعيار الدولي  على التعديالت خالل من المقدم تالمؤق االعفاء بموجب
 الحق حتى تاريخ ٩ المعيار تطبيق بتأجيل استنتاج يقضي إلى والتوصل التأثيرات بتقييم الشركة قامت وقد ٩المعيار تطبيق تأجيل
 .م ٢٠٢١ يناير ١ بعد يكون لن والذي

 

 التداخل  كبير مدى وعلى  االعتبار في يأخذ سوف للشركة الموجزة األولية المالية القوائم على ٩ المعيار طبيقت تأثير إن
  .كامل بشكل ٩ المعيار طبيقت تأثير تقييم المحتمل من فليس وبالتالي، .القادم التأمين عقود معيار مع
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 النقد وما حكمه  - ٤

 ائمة التدفقات النقدية يتألف من االتي: أن النقد وما في حكمه في ق

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

    عمليات التأمين
 ٤٣٬٩٥٣  ٧٠٫٣٦٥ أرصدة البنك والنقد

 
    عمليات المساهمين

 ٩٤٬٨٤٣  ٧٩٢ أرصدة البنك والنقد  
 

    ، صافيمعيدي التأمينل المدينة ذممأقساط التأمين و  -٥
 

 أن أقساط التأمين المدينة تتألف من مستحق من كما يلي: 

م٢٠١٨يونيو ٣٠   م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

 
 )غير مدققة(

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

    
 ٨٣٬٦٨٠  ١٢٦٫٩٠٢ حملة الوثائق 

 ٤٢٬٦٦٩  ٢١٫١٣٧ وسطاء ووكالء
)١١ة (إيضاح أطراف ذات عالق  ١٧٠٬٤٩٥  ١٦٥٫٤٨٣ 

 ٣٢٬٤٦٦  ٢٦٫٩١٤ ذمم مدينة من معيدي التأمين 
 ٣٢٩٬٣١٠  ٣٤٠٫٤٣٦ 

)٨٨٫٨٥٥( مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها      (٧٥٬٦٨٩) 

 ٢٥٣٬٦٢١  ٢٥١٫٥٨١ أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي 
 
 

صيلها على النحو التالي:كانت حركة مخصص أقساط التأمين المشكوك في تح  

م٢٠١٨يونيو ٣٠     م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

 

 )غير مدققة(
 ألف لایر سعودي

 (مدققة) 
 ألف لایر سعودي

    
/ السنةالرصيد في بداية الفترة   ٤٩٬٧٦١  ٧٥٫٦٨٩ 

 ٢٥٬٩٢٨  ١٣٫١٦٦  المكون خالل الفترة / السنة مخصصال
/ السنةالرصيد في نهاية الفترة   ٧٥٬٦٨٩  ٨٨٫٨٥٥ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٢ 
 

 إستثمارات  - ٦

 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ عمليات التأمين
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ١٠٤٬٢٦٢  ٤٫١٤٦ )١٫٦(إيضاح   المتاحة للبيعاالستثمارات  -
 ١٥٦٬٠٦٠  ١٥٦٫١٦٢ )٣٫٦(إيضاح  الستحقاقايخ االستثمارات المحتفظ بها حتى تار -

 ٢٦٠٬٣٢٢  ١٦٠٫٣٠٨ اإلجمالي 
 

 االستثمارات المتاحة للبيع ١٫٦

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  رصيد الحركة في

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ التامينعمليات 

 
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ١٠٩٬٤٦٩  ١٠٤٬٢٦٢ لرصيد اإلفتتاحيا
 ٨٥٬٠٠٠  - إضافات خالل الفترة / السنة

)١٠٠٫٠٠٠( اإلستبعادات خالل الفترة / السنة   (٩٠٬١٥٣) 
)١١٦( التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات   (٥٤) 

 ١٠٤٬٢٦٢  ٤٫١٤٦ الرصيد الختامي
 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ التامينعمليات 

 
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ٣٬٨١٥  ٣٫٦٩٩ االستثمار في السندات
 ١٠٠٬٠٠٠  - االستثمار في الصكوك

 ٢٢٩  ٢٢٨ االستثمار في أسهم حقوق الملكية
 ٢١٨  ٢١٩ االستثمار في الصناديق المشتركة

 ١٠٤٬٢٦٢  ٤٫١٤٦ 
 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ مساهمينعمليات ال
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ٣٦٬٦٢٤  ١٣٦٫٤٨٨ )٢٫٦(إيضاح   المتاحة للبيعاالستثمارات  -
 ٩٨٬١٣١  ٩٨٫٢٢٥ )٣٫٦(إيضاح  الستحقاقااالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  -

 ١٣٤٬٧٥٥  ٢٣٤٫٧١٣ اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٣ 
 

 تمة)إستثمارات (ت - ٦

 االستثمارات المتاحة للبيع ٢٫٦

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ مساهمينعمليات ال

 
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ٣٥٬٣٥٥  ٣٦٫٦٢٤ الرصيد اإلفتتاحي
٠١٠٠٫٠٠ إضافات خالل الفترة / السنة   ٧٠٬٠٠٠ 

)٢٫٩٣٠( اإلستبعادات خالل الفترة / السنة   (٦٩٬٦٣١) 
 ٩٠٠  ٢٫٧٩٤ التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 ٣٦٬٦٢٤  ١٣٦٫٤٨٨ الرصيد الختامي
 

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ التامينعمليات 

 
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ٣٬٣٣٥  ٣٠٩ االستثمار في أسهم حقوق الملكية
 ١٣٬٦٠٢  ١٣٫٢٠١ االستثمار في السندات
 -  ١٠٠٫٠٠٠ االستثمار في الصكوك

 ١٩٬٦٨٧  ٢١٫٠٥٥ االستثمار في الصناديق المشتركة
 ٣٦٬٦٢٤  ١٣٤٫٥٦٥ 
 

 ستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اال ٣٫٦

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ عمليات التأمين  
 )غير مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي
 ١١٩٬٨٥٥  ١٥٦٫٠٦٠ الرصيد االفتتاحي 

 ٣٧٬٤٠٥  - إضافات
 (١٬٣٩٣)  - إستبعادات

 ١٩٣  ١٠٢ استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إطفاء 
 ١٥٦٬٠٦٠  ١٥٦٫١٦٢ الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠  مساهمينعمليات ال

 )مدققة(غير  
 ألف لایر سعودي

 (مدققة) 
 ألف لایر سعودي

 ٩٦٬١٩٨  ٩٨٫١٣١ الرصيد االفتتاحي 
 ٢٬٠٦٣  - إضافات

 (٣١٨)  - تبعاداتإس
 ١٨٨  ٩٤ إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 ٩٨٬١٣١  ٩٨٫٢٢٥ الرصيد نهاية الفترة / السنة 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٤ 
 

 المخصصات الفنية - ٧

 األخرى حتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية واإل -١٫٧

 األخرى من اآلتي: حتياطياتيتكون صافي المطالبات تحت التسوية واإل

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨ونيو ي ٣٠ 

 

 مدققة)غير (
 ألف لایر سعودي

 (مدققة) 
 ألف لایر سعودي

 ١٢٢٬٩٢٧  ١٠٧٫٣٧٧ المطالبات تحت التسوية
 ٢٨١٬٦٣٨  ٢٢٩٫٤٦٤ مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 ١٣٣٦٫٨٤   ٤٠٤٬٥٦٥ 
 ٣٬٥٦٦  ١٢٫٧٨٢ إحتياطي عجز أقساط تأمين

 ٦٬٩٢٥  ٦٫٠٥٨ إحتياطيات فنية أخرى
 ٤١٥٬٠٥٦  ٣٥٥٫٦٨١ 

    يخصم :
)٨٣٫٥١٢( حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -   (٨٩٬٣٨٤) 
)١٥٧٫٨١١( حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها -   (٢٠٢٬٥٢١) 

 )٢٤١٫٣٢٣(   (٢٩١٬٩٠٥) 
 ١٢٣٬١٥١  ١١٤٫٣٥٨ صافي المطالبات تحت التسوية و اإلحتياطيات

 
  حركة األقساط غير المكتسبة -٢٫٧

 إن حركة األقساط غير المكتسبة كاآلتي:

 للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م  
)مدققة(غير      
  ألف لایر سعودي   
 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 ٦٥٬٥٨٢ (٢٠٤٬٧٩٢) ٢٧٠٬٣٧٤ الرصيد في بداية الفترة 
)١٣٧٫٨٨١( ١٩٢٫٧٧٧ األقساط المكتتبة خالل الفترة   ٥٤٫٨٩٦ 

)٢٦٥٫٨٠٥( األقساط المكتسبة خالل الفترة   ٦٥٫٤١٠( ٢٠٠٫٣٩٥(  
)١٤٢٫٢٧٨( ١٩٧٫٣٤٦ الرصيد في نهاية الفترة   ٥٥٫٠٦٨ 

 

 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م  
)مدققة(     
  ألف لایر سعودي  
 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 ١٠٩٬٨٥٦ (١٨٤٬٩٠٦) ٢٩٤٬٧٦٢  الرصيد في بداية السنة
 ١٤٨٬٢٩٣ (٤٣٢٬٢٧٢) ٥٨٠٬٥٦٥ األقساط المكتتبة خالل السنة

 (١٩٢٬٥٦٧) ٤١٢٬٣٨٦ (٦٠٤٬٩٥٣) األقساط المكتسبة خالل السنة 
 ٦٥٬٥٨٢ (٢٠٤٬٧٩٢) ٢٧٠٬٣٧٤ الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٥ 
 

 الوديعة النظامية - ٨

من رأس مالها  %١٥ ما يعادل   مليون لایر سعودي ٣٧٫٥ قامت الشركة بايداعلسعودية، تطبيقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية ا

في بنك يتم تحديده بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما". اليمكن ان السحب من الوديعة النظامية اال بعد موافقة المدفوع 

أشهر  ةظامية تستحق لمؤسسة النقد العربي السعودي. خالل فترة الثالثالناتجة من الوديعة النمؤسسة النقد العربي السعودي والعوائد 

مليون لایر سعودي ولم تقم بسحب المبلغ الزائد عن  ٩٠م، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية كما في 

 م.٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ١٣٫٥الوديعة والبالغ 

 تعهداتاإللتزامات وال - ٩

 تتكون اإللتزامات والتعهدات من اآلتي: )أ

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 

 ألف لایر سعودي
 )مدققة(غير 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي

 ٢٢٬٥٠٠  ٢٢٬٥٠٠ هيئة الزكاة و الدخل خطابات الضمان الصادرة لصالح

 ٢٢٬٥٠٠  ٢٢٬٥٠٠ اإلجمالي
 

 : ال شيء).٢٠١٧ديسمبر  ٣١( م ٢٠١٨ يونيو ٣٠رأسمالية معلقة كما في تكن هناك التزامات  لم )ب

مليون  ٢٢٫٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٢٫٥م، لدى الشركة خطاب ضمان بمبلغ ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في ج)
 ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٢٫٥). يتم إيداع هامش بمبلغ ١٢ يضاح(انظر اإل دخللایر سعودي) لصالح الهيئة العامة للزكاة وال

 لموجوداتمليون لایر سعودي) لدى أحد البنوك لهذا الغرض ويتم تضمينه في الدفعات المسبقة وا ٢٢٫٥: ٢٠١٧ديسمبر 
 ).المركز المالي. قائمةاألخرى في 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -١٠

ا لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم إستالمها من بيع أصل أو دفعه

 -العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين: القيمةيستند قياس  في تاريخ القياس.

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو -المستوي االول  -

 لسوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئمه للوصل للموجودات و المطلوبات.في غياب ا -المستوي الثاني  -

دة) إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموجزة (الموح
 من المعلومات المالية.

 للقيمة العادلةو التسلسل الهرمي  تحديد القيمة العادلة
 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

 

 ;أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس   المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة
يم أخرى تحدد كافة يتق أساليبلموجودات ومطلوبات مماثلة أو  األسواق المالية النشطة المستوى الثاني: األسعار المتداولة في

 القابلة للمالحظة، و  تها الهامة وفقاً لمعلومات السوقمدخال
 . القابلة للمالحظة يم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقيأساليب التق المستوى الثالث:

 رية والقيمة العادلةالقيمة الدفت )أ

يوضح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي 
المالية غير  معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات نللقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضم

 المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   

 
 
 
 
 
  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٦ 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) -١٠

 

 القيمة العادلة   (غير مدققة) م٢٠١٨يونيو  ٣٠

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 
ألف لایر   

 عوديس
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

      موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:

       : األوراق المالية
 ٤٤٧ - ٢١٩ ٢٢٨   عمليات التأمين   -
 ٢٣٫٢٨٧ ١٫٩٢٣ ٢١٫٠٥٥ ٣٠٩   عمليات المساهمين  -

       
       موجودات مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:

       ون األوراق المالية:دي
)٩٦٫٣٠١(   عمليات التأمين   -  ٣٫٦٩٩ - ١٠٠٫٠٠٠ 
 ١١٣٫٢٠١ - - ١١٣٫٢٠١   عمليات المساهمين  -

   ١٤٠٫٦٣٤ ١٫٩٢٣ ١٢١٫٢٧٤ ١٧٫٤٣٧ 
 

 القيمة العادلة   (مدققة) م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 
 ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي

      موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة:

       : األوراق المالية
 ٤٤٧ - ٢١٨ ٢٢٩   عمليات التأمين   -
 ٢٣٬٠٢٢ ١٬٩٢٣ ١٩٬٦٨٧ ١٬٤١٢   عمليات المساهمين  -

       
       موجودات مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:

       ديون األوراق المالية:
 ١٠٣٬٨١٥ - ١٠٠٬٠٠٠ ٣٬٨١٥   عمليات التأمين   -
 ١٣٬٦٠٢ - - ١٣٬٦٠٢   عمليات المساهمين  -

   ١٤٠٬٨٨٦ ١٬٩٢٣ ١١٩٬٩٠٥ ١٩٬٠٥٨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٧ 
 

 القطاعات التشغيلية  -١١

كة التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشر
 الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس 
تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك في قائمة الدخل األولية المختصرة.  إدارة

 والمطلوبات التشغيلية.
 

 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم تطرأ أى تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
 

         معيدي التأمين،ل مدينة وذمم وأقساط التأمين ،والودائع الجل، وما فى حكمه النقدال تتضمن موجودات القطاعات 
ً والموجودات األخرى،  الممتلكات والمعدات، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات ، واإلستثماراتوالمصاريف المدفوعة مقدما

 غير الموزعة.
 

، مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرىومعيدي التأمين، ل دائنة ممذمطالبات حملة الوثائق، ال تتضمن مطلوبات القطاعات، 
 وبالتالي تم إدارجهم ضمن اإللتزامات غير الموزعة. ومخصص مكافأة نهاية الخدمة،

 

ويتم مراقبتها على  التشغيلي للقطاعات ذات الصلة يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار لم
 زي.أساس مرك

 
        في الي موجودات و مطلوبات الشركةمجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلبالغ عنها عن إجمإن المعلومات المقدمة ل

لفترتي الثالثة أشهر ركة ومصاريفها وصافي دخل الشركة م، فأن إجمالي إيرادات الش٢٠١٧ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 ى:، كما يلالمنتهيتين الستة أشهرو



 وني الشركة المتحدة للتأمين التعا
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

 ة الموجزةجزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولي ٢٠الى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
١٨ 

 

 

 (تتمة)القطاعات التشغيلية -١١

 

 
 
 
 
 

   م٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في    
   (غير مدققة)   
   عمليات التأمين   
 

 إجمالي عمليات التأمين االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال
عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لایر سعودي   
         الموجودات 

٤٧٨٫٢٩ ٢١٫٥٤٩ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  ١٤٢٫٢٧٨ - ١٤٢٫٢٧٨ ٢٣٫٤٢٦ ٣٩٫٤٠٧ ٢٨٫٤١٨ 
 ٨٣٫٥١٢ - ٨٣٫٥١٢ ٥٢٫٠٢٤ ٩٫٠٣١ ١٫٦٤٥ ٥٫٤٧٢ ١٥٫٣٤٠ حصة معيدي مطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 ١٥٧٫٨١١ - ١٥٧٫٨١١ ٤١٫٢٦٣ ٦١٫٩٢٢ ١٧٫٣٠٤ ٢٥٫٤٣٢ ١١٫٨٩٠ المبلغ عنها

 ٦٫٥٤٣ - ٦٫٥٤٣ ٨٩٥ ٢٫٢٦١ - ١٫٧٧٣ ١٫٦١٤ لةتكاليف إقتناء وثائق مؤج
 ٩٣٠٫٩٨٦ ٣٩٠٫٨٠٢ ٥٤٠٫١٨٤      موجودات غير موزعة 

 ١٫٣٢١٫١٣٠ ٣٩٠٫٨٠٢ ٩٣٠٫٣٢٨      إجمالي الموجودات 
 

         المطلوبات
 ١٩٧٫٣٤٦ - ١٩٧٫٣٤٦ ٢٨٫٤١٨ ٤٢٫٨٧٥ ٢٨٫٩١٦ ٦٠٫٠٧٦ ٣٨٫٠٦١ األقساط غير المكتسبة

 ٢٢٫٢٤٠ - ٢٢٫٢٤٠ ٥٫١٩٥ ١١٫١٢٦ ١٩٧ ٥٫٧٢٢ - تأمين غير مكتسبة عمولة إعادة
 ١٠٧٫٣٧٧ - ١٠٧٫٣٧٧ ٥٨٫٧٩٧ ٩٫٦٠٧ ١٫٦٦٥ ٢٠٫٦٧٠ ١٦٫٦٣٨ مطالبات تحت التسوية

 ٢٢٩٫٤٦٤ - ٢٢٩٫٤٦٤ ٤٥٫٤٥١ ٦٤٫٩٢٨ ١٧٫٦٣٠ ٨٢٫٤٦٧ ١٨٫٩٨٨ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 ١٢٫٧٨٢ - ١٢٫٧٨٢ ٤٫٤٩٨ ٥٫٣٣٢ - ٢٫٠٦٩ ٨٨٣ احتياطي عجز أقساط تأمين

 ٦٫٠٥٨ - ٦٫٠٥٨ ١٫٧٧٤ ٦٩٧ ١٨٥ ٣٫٤٠٢ - احتياطات فنية أخرى
 ٧٤٥٫٨٦٣ ٤٤٠٫٨١٩ ٣٠٥٫٠٤٤ - - - - - مطلوبات غير موزعة

 ١٫٣٢١٫١٣٠ ٤٤٠٫٨١٩ ٨٨٠٫٣١١      جمالي المطلوباتإ



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

١٩ 
 

 (تتمة)القطاعات التشغيلية -١١

 

   م٢٠١٧ديسمبر ٣١ما في ك   
   مدققة)(   
   عمليات التأمين   
 

 االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال
إجمالي عمليات 

 التأمين
عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لایر سعودي   
         الموجودات 

 ٢٠٤٬٧٩٢ - ٢٠٤٬٧٩٢ ١٥٬٦٠٥ ١١٩٬٤٥٤ - ٤١٬٥٩١ ٢٨٬١٤٢ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 ٨٩٬٣٨٤ - ٨٩٬٣٨٤ ٢٥٬٨٥٣ ٤١٬٤٦٨ ٦٬٦٣٣ ٥٬٩٣٦ ٩٬٤٩٤ حصة معيدي مطالبات تحت التسوية

 ٢٠٢٬٥٢١ - ٢٠٢٬٥٢١ ٤٨٬٣٤٦ ٩٩٬٦٣٣ ٢٩٬٠٦٦ ٢٢٬٩٢٩ ٢٬٥٤٧ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 ١٠٬٣٠١ - ١٠٬٣٠١ ٨٠٤ ٣٬٨١٥ - ٢٬٦٤٢ ٣٬٠٤٠ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 ٩٩٧٬٤٢٦ ٣٨٤٬٢١٧ ٦١٣٬٢٠٩      موجودات غير موزعة 
      إجمالي الموجودات 

١٬٥٠٤٬٤٢٤ ٣٨٤٬٢١٧ ١٬١٢٠٬٢٠٧  
         المطلوبات

 ٢٧٠٬٣٧٤ - ٢٧٠٬٣٧٤ ١٩٬٥٦٥ ١٢٢٬٨٧٣ - ٨٥٬١٩٦ ٤٢٬٧٤٠ األقساط غير المكتسبة
 ٣١٬٤٦٠ - ٣١٬٤٦٠ ٣٬١٦٧ ٢٠٬٤٥٢ - ٧٬٨٤١ - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ١٢٢٬٩٢٧ - ١٢٢٬٩٢٧ ٣٣٬٣٢٢ ٤٢٬٤٨٩ ٦٬٧١٦ ٢٧٬٨٩٣ ١٢٬٥٠٧ مطالبات تحت التسوية
 ٢٨١٬٦٣٨ - ٢٨١٬٦٣٨ ٥٣٬٧٥٩ ١٠٤٬٨١٢ ٢٩٬٦١١ ٨٦٬٦٢٢ ٦٬٨٣٤ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ٣٬٥٦٦ - ٣٬٥٦٦ ٧٩ ٤١٨ - - ٣٬٠٦٩ احتياطي عجز أقساط تأمين
 ٦٬٩٢٥ - ٦٬٩٢٥ ١٬٧٣٠ ١٬٢٦١ ٣٣٠ ٣٬٦٠٤ - ات فنية أخرىاحتياط

 ٧٨٧٬٥٣٤ ٤٤٧٬١٦١ ٣٤٠٬٣٧٣      مطلوبات غير موزعة
 ١٬٥٠٤٬٤٢٤ ٤٤٧٬١٦١ ١٬٠٥٧٬٢٦٣      إجمالي المطلوبات



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٠ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) -١١

   (غير المدققة) م٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 
 المجموع  االخرى الهندسي الطاقة المركبات الطبي لتشغيليةالقطاعات ا

        اإليرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٨٨٫٧٦٢  ٩٫٣٦٣ ٦٫٥٢١ ٢٤٫٦٤٧ ٣٧٫٠٩٢ ١١٫١٣٩ مباشر -
 -  - - - - - إعادة تأمين -

 ٨٨٫٧٦٢  ٩٫٣٦٣ ٦٫٥٢١ ٢٤٫٦٤٧ ٣٧٫٠٩٢ ١١٫١٣٩ 
        :أقساط إعادة التامين المسندة

)١٫٨٣٣( - محلي -  - )١٫٠٧٥(  )٧٤٧(   )٣٫٦٥٥(  
)٥٫٤٥٨( دولي -  )١٦٫٤٥٥(  )٢٤٫٢٢٣(  )٤٫٤٢٦(  )٦٫٠٢٧(   )٥٦٫٥٨٩(  

 )٥٫٤٥٨(  )١٨٫٢٨٨(  )٢٤٫٢٢٣(  )٥٫٥٠١(  )٦٫٧٧٤(   )٦٠٫٢٤٤(  
        مصاريف فائض الخسارة

)٢٦( - محلي -  - - )٤٢(   )٦٨(  
)١٧٩( - دولي -  - - )٣٧٨(   )٥٥٧(  

 - )٥٢٠(  - - )٤٢٠(   )٦٢٥(  
        

 ٢٧٫٨٩٣  ٢٫١٦٩ ١٫٠٢٠ ٤٢٤ ١٨٫٥٩٩ ٥٫٦٨١ صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير 

)١٧٨( ١٫٦٤٩ ٢٫٥٨٧ المكتسبة، صافي  ٥٫٧٩١  ٧٣٨ ٩٩٥ 
 ٣٣٫٦٨٤  ٢٫٩٠٧ ٢٫٠١٥ ٢٤٦ ٢٠٫٢٤٨ ٨٫٢٦٨ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ١٧٫٦٥٤  ٢٫٦٣٦ ٥٫١٦٨ ٩٧ ٩٫٧٥٣ - مكتسبة عمولة إعادة تأمين
 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 ٥١٫٣٣٨  ٥٫٥٤٣ ٧٫١٨٣ ٣٤٣ ٣٠٫٠٠١ ٨٫٢٦٨ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ٤٤٫٤٠٤  ٢٫٠٤٣ ٢٫٥٢٢ ٣٫٠١٢ ١٥٫٨٨٩ ٢٠٫٩٣٨ إجمالي المطالبات المدفوعة

من حصة معيدي التأمين 
)١٧٫٣٢٠( المطالبات المدفوعة  )١٢٫٤٩٢(  )٢٫٩٧٥(  )٢٫٣٧٠(  )١٫٨٢٨(   )٣٦٫٩٨٥(  

 ٧٫٤١٩  ٢١٥ ١٥٢ ٣٧ ٣٫٣٩٧ ٣٫٦١٨ صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت 

)١٫٦٦٢( التسوية، صافي  )٤٫٧٢٣(  )٩٩(  )٤٢٠(  )١٩٥(   )٧٫٠٩٩(  
التغير في المطالبات المتكبدة 

)٩١( ٥٨٤ ٢٫٩٦٦ صافي غير المبلغ عنها،  )١٫٠٤٣(  )٥٦٣(   ١٫٨٥٣ 
)٧٤٢( ٤٫٩٢٢ صافي المطالبات المتكبدة  )١٥٣(  )١٫٣١١(  )٥٤٣(   ٢٫١٧٣ 

 ١٠٫٠٧٦  ٤٫٠٥٦ ٣٫٠٦٨ - ٢٫٠٦٩ ٨٨٣ إحتياطي عجز األقساط
)٧٩( ١ - إحتياطيات فنية أخرى  )٣٢٦(  )١١٣(   )٥١٧(  

 ٣٫٦٩٧  ٥٠٩ ١٫٠٥٠ - ١٫١٨٠ ٩٥٨ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة
 ٧٤٤  ٧٤ ١٤٠ ١٢٣ ١٩٢ ٢١٥ مصروفات إكتتاب أخرى

إجمالي تكاليف ومصروفات 
)١٠٩( ٢٫٧٠٠ ٦٫٩٧٨ اإلكتتاب  ١٦٫١٧٣  ٣٫٩٨٣ ٢٫٦٢١ 

 ٣٥٫١٦٥  ١٫٥٦٠ ٤٫٥٦٢ ٤٥٢ ٢٧٫٣٠١ ١٫٢٩٠ صافي (خسارة) / دخل اإلكتتاب
        

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢١ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

  (غير المدققة) م٢٠١٨يونيو  ٣٠تهية في لفترة الثالثة أشهر المن
 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال 

       إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى
)٣٠٫١٠٩(      مصروفات عمومية و إدارية  

)٥٫٥٥٤(      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
)٢٧٢(      مكافأت مجلس اإلدارة  

 -      توزيعات أرباح
اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى 

 ٤٧      تاريخ اإلستحقاق
 ٢٫٨٧٨      إيراد عموالت من اإلستثمارات

أرباح محققة / (خسائر) من توزيعات 
)٥٤٦(      ستثماراتاإل  

 ١٫٨٢٩      إيرادات أخرى
)٣٢٫٠٨١(      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى  

       

 ٣٫٠٨٤      الفترة دخلصافي 
إجمالي الدخل  الشامل المسند إلى 

       عمليات التأمين
إجمالي الدخل الشامل المسند إلى 

 ٣٫٠٨٤      المساهمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٢ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

   (غير المدققة) م٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  لستة الفترة 
 المجموع  االخرى الهندسي اقةالط المركبات طبيال القطاعات التشغيلية

        اإليرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)٢٫١٣١( ٥٥٫٢٤٣ ٥٨٫١٨١ ٣٦٫٢٤١ مباشر -  ١٩٢٫٧٧٧  ٤٥٫٢٤٣ 
 -  - - - - - إعادة تأمين -
-  ٢٫١٣١( ٥٥٫٢٤٣ ٥٨٫١٨١ ٣٦٫٢٤١(  ١٩٢٫٧٧٧  ٤٥٫٢٤٣ 

        أقساط إعادة التامين المسندة:
)٫٩٧٩٢( - محلي -  - )١٫٤٥٧(  )١٫٨٤٦(   )٦٫٢٨٢(  
)١٩٫٦٧٧( دولي -  )٢٥٫٤٤٩(  )٥٤٫٢٩٣(  ٣٦٫٠٨٥( ٥٫٣٠٩(   )١٣٠٫١٩٥(  
-  )١٩٫٦٧٧(  )٢٨٫٤٢٨(  )٥٤٫٢٩٣(  ٣٧٫٩٣١( ٣٫٨٥٢(   )١٣٦٫٤٧٧(  

        مصاريف فائض الخسارة
)٥٢( - محلي -  - - )٨٤(   )١٣٦(  
)١٥٤( دولي -  )٣٥٨(  - - )٧٥٦(   )١٫٢٦٨(  

 )١٥٤(  )٤١٠(  - - )٨٤٠(   )١٫٤٠٤(  
        

 ٥٤٫٨٩٦  ٦٫٤٧٢ ١٫٧٢١ ٩٥٠ ٢٩٫٣٤٣ ١٦٫٤١٠ صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير 

)٩١٣( المكتسبة، صافي  ٤٩٨( ١٣٫٠٠٦(  )٤٩(  )١٫٠٣١(   ١٠٫٥١٥ 
 ٦٥٫٤١١  ٥٫٤٤١ ١٫٦٧٢ ٤٥٢ ٤٢٫٣٤٩ ١٥٫٤٩٧ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ٣٠٫٧٣٢  ٦٫٩٦٧ ٩٫٤١٩ ٥٧٨ ١٣٫٧٦٨ - ة تأمين مكتسبةعمولة إعاد
 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 ٩٦٫١٤٣  ١٢٫٤٠٨ ١١٫٠٩١ ١٫٠٣٠ ٥٦٫١١٧ ١٥٫٤٩٧ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ٩٨٫٥١٨  ٢٫٨٦٤ ٣٫٢٨٦ ٣٫٠١٢ ٥٢٫٢٣٢ ٣٧٫١٢٤ إجمالي المطالبات المدفوعة

معيدي التأمين من المطالبات حصة 
)٢٩٫٣٦٥( المدفوعة  )٢٦٫٨٠٤(  )٢٫٩٧٥(  )٣٫٠٠٠(  )٢٫٤٥٦(   )٦٤٫٦٠٠(  

 ٣٣٫٩١٨  ٤٠٨ ٢٨٦ ٣٧ ٢٥٫٤٢٨ ٧٫٧٥٩ صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية، 

)١٫٧١٥( صافي  )٦٫٧٥٩(  )٦٣(  )٤٤٦(  )٦٩٥(   )٩٫٦٧٨(  
غير التغير في المطالبات المتكبدة 

)٦٫٦٥٨( ٢٫٨١٢ المبلغ عنها، صافي  )٢٢٠(  )٢٫١٧٣(  )١٫٢٢٥(   )٧٫٤٦٤(  
)٢٤٦( ١٢٫٠١١ ٨٫٨٥٦ صافي المطالبات المتكبدة  )٢٫٣٣٣(  )١٫٥١٢(   ١٦٫٧٧٦ 

العجز في احتياطي  /(عكس) مخصص

)٢٫١٨٦( اقساط التأمين   ٩٫٢١٦  ٤٫٤١٩ ٤٫٩١٤ - ٢٫٠٦٩ 
)٢٠٣( - مخصصات فنية أخرى  )١٤٦(  )٥٦٣(  ٨٦٦(  ٤٦(  

 ٧٫٣٧٥  ١٫٢٥٦ ١٫٧٥٩ - ٢٫٤٧٢ ١٫٨٨٨ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة
 ١٫٧٤٤  ١٦٤ ٢٣٤ ٢٧٦ ٤٠٣ ٦٦٧ مصروفات إكتتاب أخرى

)١١٦( ١٦٫٧٥٢ ٩٫٢٢٥ إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب  ٣٤٫٢٤٥  ٤٫٣٧٣ ٤٫٠١١ 
 ٦١٫٨٩٨  ٨٫٠٣٥ ٧٫٠٨٠ ١٫١٤٦ ٣٩٫٣٦٥ ٦٫٢٧٢ صافي دخل اإلكتتاب

        
 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٣ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

  (غير المدققة) م٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات طبيال 

إيرادات / (مصروفات) تشغيل 
       أخرى

)٥٨٫٧٢٠(      مصروفات عمومية و إدارية  
مخصص ديون مشكوك في 

)١٣٫١٦٦(      تحصيلها  
)٦٤٥(      مكافأت مجلس اإلدارة  

 ٦      ارباح موزعة
اطفاء استثمارات محتفظ بها 

 ١٤٥      حتى تاريخ اإلستحقاق
 ٥٫٨١٨      إيراد عموالت من اإلستثمارات

محققة من  توزيعات خسائر
)١٫٩٠٥(      ستثماراتاإل  

 ٢٫٠٤٥      إيرادات أخرى
)٦٦٫٤٢٢(      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى  

       
)٤٫٥٢٤(      صافي خسارة الفترة  

إجمالي الدخل  الشامل المسند 
 -      إلى عمليات التأمين

إجمالي الدخل الشامل المسند 
)٤٫٥٢٤(      إلى المساهمين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٤ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

   غير المدققة)م (٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 المجموع  االخرى الهندسي الطاقة المركبات الطبي القطاعات التشغيلية

        اإليرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

٫٢٥١  ١٥٫٤٣٢ ١١٦٫١٢٠ ٢٦٫٣٢٢ ٩١٫١٥٩ ٢٫٣٩٤ مباشر - ٤٢٧ 
 ٦  - ٦ - - - إعادة تأمين -

 ٢٥١.٤٣٣  ١٥٫٤٣٢ ١١٦٫١٢٦ ٢٦٫٣٢٢ ٩١٫١٥٩ ٢٫٣٩٤ 
        أقساط إعادة التامين المسندة:

 (٦٫٣٢٨)  (١٫٦٣٠) (٤٫٦٩٨) - - - محلي -
)٤٤٫٤٥٤( ٤٩١ دولي -  )٢٥٫٨٦٩(  )١٠٣٫٨٣١(  )٩٫٨٩٠(   )١٨٣٫٥٥٣(  

 ٤٤٫٤٥٤( ٤٩١(  )٢٥٫٨٦٩(  )١٠٨٫٥٢٩(  )١١٫٥٢٠(   )١٨٩٫٨٨١(  
        مصاريف فائض الخسارة

)٣٣( - محلي -  - - )٣٣(   )٦٦(  
)١٢٣( - دولي -  - - )٤١٠(   )٦٤١(  

 - )٢٦٤(  - - )٤٤٣(   )٧٠٧(  
        

 ٦٠٫٨٤٥  ٣٫٤٦٩ ٧٫٥٩٧ ٤٥٣ ٤٦٫٤٤١ ٢٫٨٨٥ صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير 

)١٨٫٩٤١( ١٠٫٥٠١ المكتسبة، صافي  )١٩٠(  )٣٫٢٣١(  ٨٫٦١٤(  ٣٫٢٤٧(  
٣٢٦ ٢٧٫٥٠٠ ١٣٫٣٨٦ صافي أقساط التامين المكتسبة  ٥٢٫٢٣١  ٦٫٧١٦ ٤٫٣٦٦ 

 ١١٫٩٢٣  ٣٫٣٢٠ ٣٫٣٠٢ ٧٣١ ٤٫٥٧٠ - عمولة إعادة تأمين مكتسبة
 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 ٦٤٫١٥٤  ١٠٫٠٣٦ ٧٫٦٦٨ ٩٩٤ ٣٢٫٠٧٠ ١٣٫٣٨٦ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ٦٣٫٧٠٦  ١٫٦٩٢ ١٫٥٦٧ - ٤٣٫٠٥٩ ١٧٫٣٨٨ إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
)٣٫٢٧١( المطالبات المدفوعة  )١٥٫٤٣١(  - )١٫٢٤٦(  )١٫١٥٠(   )٢١٫٠٩٨(  

 ٤٢٫٦٠٨  ٥٤٢ ٣٢١ - ٢٧٫٦٢٨ ١٤٫١١٧ صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت 

)٦٫٣٧٧( التسوية، صافي  )١٫٤٩١(  - )٥٢٦(  )٣٤٩(   )٨٫٧٤٣(  
البات المتكبدة التغير في المط

)٤٣٫٥١٤( ٢٫٦٥٨ غير المبلغ عنها، صافي  ٣٧٫٩٣٥(  ١٫٠٠٤ ١٫٥١٦ ٤٠١(  
)١٧٫٣٧٧( ١٠٫٣٩٨ صافي المطالبات المتكبدة  ٤٫٠٧٠(  ١٫١٩٧ ١٫٣١١ ٤٠١(  

)٢٫٠١٣( - إحتياطيات فنية أخرى  - )٢٫٥٩٨(  -  )٤٫٦١١(  
 ٣٫٧٤٩  ٨٠٩ ٦٣٦ - ١٫٦٧٤ ٦٣٠ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 ٨٢٢  ٩٣ ٩٢ ١٣٢ ٢٥١ ٢٥٤ ات إكتتاب أخرىمصروف
إجمالي تكاليف ومصروفات 

)١٧٫٤٦٥( ١١٫٢٨٢ اإلكتتاب  ٥٥٩( ٥٣٣(  ٤٫١١٠(  ٢٫٠٩٩(  

 ٦٨٫٢٦٤  ٧٫٩٣٧ ٨٫٢٢٧ ٤٦١ ٤٩٫٥٣٥ ٢٫١٠٤ صافي (خسارة) / دخل اإلكتتاب
        

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٥ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

  م (غير المدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات الطبي 

       إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى
)٣١٫٦١٥(      مصروفات عمومية و إدارية  

)١٠٫٩٣٤(      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 -      مكافأت مجلس اإلدارة

 ٩٤      توزيعات أرباح
ارات محتفظ بها حتى اطفاء استثم

 ٢٫٠١٤      تاريخ اإلستحقاق
 ٢١٠      إيراد عموالت من اإلستثمارات

أرباح محققة / (خسائر) من توزيعات 
 ١٫٢٦٢      ستثماراتاإل

       إيرادات أخرى
)٣٨٫٩٦٩(      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى  

       

 ٢٩٫٢٩٥      صافي خسارة الفترة
الشامل المسند إلى إجمالي الدخل  
 ٢٫٩٢٩      عمليات التأمين

إجمالي الدخل الشامل المسند إلى 
 ٢٦٫٣٦٦      المساهمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٦ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة)-١١

   م (غير المدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠لستة  أشهر المنتهية في الفترة 
 المجموع  االخرى دسيالهن الطاقة المركبات الطبي القطاعات التشغيلية

        اإليرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٣٦٠٫٣٧٨  ٥٥٫٧٣٠ ١٣٤٫٢٩٨ ٥٢٫١٩٦ ٩٦٫٨١٣ ٢١٫٣٤١ مباشر -
)٣٢( - - - إعادة تأمين -  -  )٣٢(  
-  ٣٦٠٫٣٤٦  ٥٥٫٧٣٠ ١٣٤٫٢٦٦ ٥٢٫١٩٦ ٩٦٫٨١٣ ٢١٫٣٤١ 

        أقساط إعادة التامين المسندة:
)٧٫٠٢٥( - - - محلي -  )٤٫٢٣٠(   )١١٫٢٥٥(  
)٨٫٣٦٧( دولي -  )٤٧٫١٨٧(  )٥١٫٢٩٨(  )١١٧٫٠٨٣(  )٤٢٫٤٩٥(   )٢٦٦٫٤٣٠(  
-  )٨٫٣٦٧(  )٤٧٫١٨٧(  )٥١٫٢٩٨(  )١٢٤٫١٠٨(  )٤٦٫٧٢٥(   )٢٧٧٫٦٨٥(  

        مصاريف فائض الخسارة
)٦٦( - محلي -  - - )٦٦(   )١٣٢(  
)٤٦٢( - دولي -  - - )٨٢٠(   )١٫٢٨٢(  
 - )٥٢٨(  - - )٨٨٦(   )١٫٤١٤(  
        

 ٨١٫٢٤٧  ٨٫١١٩ ١٠٫١٥٨ ٨٩٨ ٤٩٫٠٩٨ ١٢٫٩٧٤ صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير 

)٥٣٢( ٢٣٫٩١٨ ١٠٫٨٠٠ المكتسبة، صافي  )٤٫٠٥٧(  )٧٧٨(   ٢٩٫٣٥١ 
 ١١٠٫٥٩٨  ٧٫٣٤١ ٦٫١٠١ ٣٦٦ ٧٣٫٠١٦ ٢٣٫٧٧٤ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ٣٢٫٠٤٥  ٧٫٠٤٦ ٧٫٠١٢ ٨٢٨ ١٧٫١٥٩ - ين مكتسبةعمولة إعادة تأم
 -  - - - - - إيرادات إكتتاب أخرى

 ١٤٢٫٦٤٣  ١٤٫٣٨٧ ١٣٫١١٣ ١٫١٩٤ ٩٠٫١٧٥ ٢٣٫٧٧٤ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ١٧٧٫٢٢٧  ٣٫٦٠٣ ٢٨٫٠٤٨ - ١١٧٫٠٧١ ٢٨٫٥٠٥ إجمالي المطالبات المدفوعة

التأمين من  حصة معيدي
)٤٫٥٦٧( المطالبات المدفوعة  )٤٣٫٩١٢(  - )٢٧٫٢١٤(  )٢٫٦٥٢(   )٧٨٫٣٤٥(  

 ٩٨٫٨٨٢  ٩٥١ ٨٣٤ - ٧٣٫١٥٩ ٢٣٫٩٣٨ صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت 

)٤٫٤٥٤( التسوية، صافي  )١٦٫١٥٩(  - )٩٢٣(  )٦٠٠(   )٢٢٫١٣٦(  
التغير في المطالبات المتكبدة 

)٣٫٩٢٩( نها، صافيغير المبلغ ع  )٧٥٫٤١٠(  ٧٦٫٤٠٥(  ١٫٠١٧ ١٫٥١٦ ٤٠١(  
)١٨٫٤١٠( ١٥٫٥٥٥ صافي المطالبات المتكبدة  ٣٤١  ١٫٣٦٨ ١٫٤٢٧ ٤٠١ 

)٢٫٠١٣( - مخصصات فنية أخري  - )٢٫٥٩٨(  -  )٤٫٦١١(  
 ٩٫٠١٠  ١٫٧٤٧ ١٫٢٥٧ - ٤٫٧٢٨ ١٫٢٧٨ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة
 ١٫٧٧٣  ١٩٨ ١٦٣ ٢٦١ ٦٣٩ ٥١٢ مصروفات إكتتاب أخرى

إجمالي تكاليف ومصروفات 
)١٥٫٠٥٦( ١٧٫٣٤٥ اإلكتتاب  ٦٫٥١٣  ٣٫٣١٣ ٢٤٩ ٦٦٢ 

 ١٣٦٫١٣٠  ١١٫٠٧٤ ١٢٫٨٦٤ ٥٣٢ ١٠٥٫٢٣١ ٦٫٤٢٩ صافي دخل اإلكتتاب

        
 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٧ 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) -١١

  م (غير المدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في الفترة 
 المجموع االخرى الهندسي الطاقة المركبات يالطب 

إيرادات / (مصروفات) تشغيل 
       أخرى

)٥٨٫١٣٦(      مصروفات عمومية و إدارية  
مخصص ديون مشكوك في 

)١٦٫٢٨١(      تحصيلها  
 -      مكافأت مجلس اإلدارة

اطفاء استثمارات محتفظ بها 
 ١٤١      حتى تاريخ اإلستحقاق

 ٣٫٥٦٩      ت من اإلستثماراتإيراد عموال
محققة من  توزيعات خسائر

)١٫٢٢٣(      ستثماراتاإل  
 ٢٫٢٩١      إيرادات أخرى

)٦٩٫٦٣٩(      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى  
       

 ٦٦٫٤٩١      صافي خسارة الفترة
إجمالي الدخل  الشامل المسند 

 ٦٫٦٤٩      إلى عمليات التأمين
لشامل المسند إلى إجمالي الدخل ا

 ٥٩٫٨٤٢      المساهمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٨ 
 

 ذات عالقة وأرصدتهم المعامالت مع جهات -١٢

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة، و الشركات التي هم مالكها الرئيسيون 
حكم بها بشكل مشترك أو لهم سيطرة مؤثر بها. يتم إعتماد سياسات التسعير و شروط و أى شركات أخرى تخضع لتحكمهم أو يتم الت

 هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي: 

ينة /(المستحق) كما فيالرصيد مد مبلغ المعامالت خالل الفترة طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات  

م٢٠١٨ يونيو٣٠   م٧٢٠١ يونيو ٣٠  م٢٠١٨يونيو  ٣٠  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

)مدققة(غير    )مدققة(غير   )مدققة(غير   )مدققة(   

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  

      مساهمين رئيسين
٤٠٤٫٠ وثائق تأمين مكتتبة حاج حسين علي رضا  ٣٫١٧١  - 

 
 مستلمة مدفوعات
)١٫٣٧٦( مدفوعة ومطالبات  )٢٫٧١٨(  ١١٬٦٥٧ ١٤٫٣٢١ 

 -  ١٥١٫٠٢١ ١٨٫٤٤٠ وثائق تأمين مكتتبة مجموعة بن الدن السعودية

 
 مستلمة مدفوعات
)٢٨٫٩٢٣( مدفوعة ومطالبات  )٦١٫٣٣٤(  ١٣٨٬٠٣٩ ١٢٧٫٥٥٦ 

   ٨٫٨٦٧ ٤٫٠٠٧ وثائق تأمين مكتتبة سي بي سي

 
 مستلمة مدفوعات
)١٫٤٣٠( مدفوعة ومطالبات  )٤٫٤٢٢(  ٢٠٬٧٤٧ ٢٣٫٣٢٤ 

الشركة التجارية المتحدة للتأمين 
 (لبنان)

 مستلمة مدفوعات
)٢٠٣( مدفوعة ومطالبات  - - ٢٠٣ 

      شركات شقيقة 

)٢٧٠( - -  نجم لخدمات التأمين  (٢٧٠) 
 

أطراف ذات شركات تخضع لتحكم 
أو يتم التحكم بها بشكل عالقة 

      ترك أو لهم سيطرة مؤثر بهامش
 -  ٤٥ ٤٦ وثائق تأمين مكتتبة الوكاالت التجارية المتحدة

 
مدفوعات نيابة عن 

 ٧٧٥ ٨٢١ ٥٨ - الشركة
ورشة الوكالت التجارية المتحدة 

 المحدودة
 -  - ٣٥ وثائق تأمين مكتتبة

 مستلمة مدفوعات
)١٤٨( مدفوعة ومطالبات  ٤٫٦١٨  - 

)١٫٧٤٩( - تسوية مطالبات    - 
 ٥٩٧ ٤٨٤  - مدفوعات 

 -  ٣٥١ ٤٤٧ وثائق تأمين مكتتبة مكتب المحامي حسان محاسني

 
 مستلمة مدفوعات
)١٧٨( مدفوعة ومطالبات  )١٧٩(  ١١ ٢٨٠ 

 -  ٨٢ ٩ وثائق تأمين مكتتبة مجموعة الشرق األوسط

 
 مستلمة مدفوعات
)٤٩( مدفوعة ومطالبات  )١١٦(  ٤١ ١ 

 :فترةوكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل ال المديرينبتعويضات فيما يلي بياناً 

 

 ٣٠٤ ٢٧٢ مكافأة للمكلفين بالحوكمة 
 

 م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة(

 م٢٠١٧يونيو ٣٠
 )غير مدققة(

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ٢٫٣٦٤ ٢٥٩٦ أخرى مزايامرتبات و

 ١٩٧ ٩٤ مكافأة نهاية الخدمة
 ٢٫٥٦١ ٢٫٦٩٠ 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٢٩ 
 

 الزكاة وضريبة الدخل -١٣

 المحمل للفترة / السنة )أ
 ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكاة بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة وفقا للوائح المالية ذات الصلة.

 

 حركة المخصص خالل السنة 
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
 )مدققة(غير  

 ألف لایر سعودي
 )مدققة( 

 ألف لایر سعودي
 ٢٠٬٦٨١  ٢٣٫٧٠٨ لرصيد االفتتاحي للفترة / السنةا

 ٦٬٠٠٠  ٣٫٥٠٠ المحمل للفترة / السنة 
)٥٫١٧٩( المدفوع خالل الفترة / السنة    (٢٬٩٧٣) 
 ٢٣٬٧٠٨  ٢٢٫٠٢٩ الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 

ي بناًء على فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في الممل ويالزك الوعاءتم احتساب  اة ف وائح الزك ة السعودية. تخضع ل كة العربي
يرات  عودية لتفس ة الس ة العربي ون الالمملك ن أن تك ة ، ويمك اتمختلف ل ربوط ن قب ا م تم طرحه ي ي دخل الت اة وال ة للزك ة العام  الهيئ

 المقدمة من الشركة. قراراتمختلفة عن اإل
 

 الربوط الزكوية وضع  )ب
ي  منئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهي ة ف ة المنتهي نة المالي م ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الس

دة م٢٠١٧الى  ي ا ، كما استلمت الشركة شهادة مقي ي حت ة ف ة المنتهي ة م، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لسنة المالي ة العام ار رد الهيئ ي إنتظ وف
 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١للزكاة والدخل عن السنة المنتهية 

 

دخل لم تقم ع  الهيئة العامة للزكاة و ال د برف اتبع ى  م٢٠١٢لسنوات من ا ربوط ى م٢٠١٦إل اة عل ق الزك من المساهمين  ٪٩٩. تطب
 من المساهمين. ٪١في حين أن ضريبة الدخل على 

 
 رأس المال -١٤

لایر  ١٠م ، قيمة كل سهعادي مليون سهم ٤٩مليون لایر سعودي، مقسم إلى  ٤٩٠المصرح به والمدفوع يبلغ رأس المال 
 .سعودي

 ٤٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠مجلس ادارة الشركة تخفيض رأس مال الشركة من  أوص م٢٠١٧ يونيو ٨هـ الموافق ١٤٣٨رمضان  ١٣في 
في اجتماع ور المبقاة. ئسهم باقفالها في الخسا ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠مقسوم علي  سعودي  لایر ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الي  سعودي  لایر

وافقت  م٢٠١٨يونيو  ٧الموافق  هـ١٤٣٩رمضان  ٢٣في جلسته المنعقدة في  لشركةلغير العادية لمجلس ادارة االجمعية ا
المتعلقة بهذا التخفيض، وقد تم تخفيض رأس المال في اللوائح الداخلية للشركة  ةالتعديالت الواجبتنفيذ والجمعية العمومية 

سهم  ٥٫٤٤خالل تخفيض سهم واحد مقابل كل وسيتم التخفيض من  لایر سعودي ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠المدفوع والخسائر المبقاة بمبلغ 
الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة مركز رأس المال للشركة بما يتماشى مع قانون ا. يحتفظ بها المساهم حالي

 الشركات. لن يكون هناك تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة.
لایر سعودي مقسوم علي  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠للشركة هو صرح به والمكتتب والمدفوع م رأس المال الم٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 

 لایر سعودي.  ١٠سهم عادي قيمة كل سهم  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 

 إدارة رأس المال -١٥

 تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
أس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس تدير لشركة متطلبات ر

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات  منتظم.
 األرباح المدفوعة للمساهمين أو بإصدار أسهم. زيعاتتو تعديلبالشركة. وللحفاظ على أو تعديل رأس المال، قد تقوم الشركة 

 يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد إمتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية المبلغ عنها.

 ربحية السهم(خسارة) /  -١٦

عدد األسهم المرجح لمتوسط الالفترة على  خل(خسارة) / دوذلك بتقسيم صافي (خسارة) / ربحية السهم للفترة  تم إحتساب 
)، ونتيجة لذلك فان ١٤ض في الخسائر المبقاة (ايضاح قامت الشركة بتخفيض رأس مالها باقفال التخفيللفترة.  والقائمة درةمصال

 ل الخسارة لكل سهم.مليون سهم عادي وبالتالي تم تعدي ٤٠المتوسط المرجع لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة تم تعديله الي 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٠ 
 

 معلومات اضافية  -١٧

 قائمة المركز المالي األولية   -

 )مدققة( م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ )غير مدققة( م٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
 جمالياال عمليات المساهمين عمليات التأمين جمالياال عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 ألف لایر سعودي 

       الموجودات
٫٣٦٥٧٠ ما في حكمهو نقدال  ١٣٨٬٧٩٦ ٩٤٬٨٤٣ ٤٣٬٩٥٣ ٧١٫١٥٧ ٧٩٢ 

 ٢٥٣٬٦٢١ - ٢٥٣٬٦٢١ ٢٥١٫٥٨١ - ٢٥١٫٥٨١ ، صافيذمم مدينة لمعيدي التأمينأقساط تأمين و
 ٢٠٤٬٧٩٢ - ٢٠٤٬٧٩٢ ١٤٢٫٢٧٨ - ١٤٢٫٢٧٨ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

٥١٢٫٨٣ - ٨٣٫٥١٢ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   ٨٩٬٣٨٤ - ٨٩٬٣٨٤ 
المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ٢٠٢٬٥٢١ - ٢٠٢٬٥٢١ ١٥٧٫٨١١ - ١٥٧٫٨١١ المبلغ عنها
 ١٠٬٣٠١ - ١٠٬٣٠١ ٦٫٥٤٣  ٦٫٥٤٣ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 ٣٩٥٬٠٧٧ ١٣٤٬٧٥٥ ٢٦٠٬٣٢٢ ٣٩٥٫٠٢١ ٢٣٤٫٧١٣ ١٦٠٫٣٠٨ إستثمارات
 ٦٢٬٩٤٤ ٦٢٬٩٤٤ - ٥٠٫٠١٧ ٥٠٫٠١٧ - مينتأال عمليات من مستحقة مبالغ

 ٥٣٬٩١٧ ١٬٢٧١ ٥٢٬٦٤٦ ٥٧٫٠٤٠ ١٫٥٧٨ ٥٥٫٤٦٢ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ٢٬٦٦٧ - ٢٬٦٦٧ ٢٫٤٦٨ - ٢٫٤٦٨ ممتلكات ومعدات، صافي

 ٧٨٬٤٠٠ ٧٨٬٤٠٠ - ٧٨٫٤٠٠ ٧٨٫٤٠٠ - الشهرة
 ٧٣٬٥٠٠ ٧٣٬٥٠٠ - ٧٣٫٥٠٠ ٧٣٫٥٠٠ - وديعة نظامية

 ١٬٤٤٨ ١٬٤٤٨ - ١٫٨١٩ ١٫٨١٩ - ستثمار الوديعة النظاميةائد إع
 ١٬٥٦٧٬٣٦٨ ٤٤٧٬١٦١ ١٬١٢٠٬٢٠٧ ١٫٣٧١٫١٤٧ ٤٤٠٫٨١٩ ٩٣٠٫٣٢٨ 

)٥٠٫٠١٧( - ناقصا: حذف العمليات المتداخلة  )٥٠٫٠١٧(  - (٦٢٬٩٤٤) (٦٢٬٩٤٤) 

 ١٬٥٠٤٬٤٢٤ ٣٨٤٬٢١٧ ١٬١٢٠٬٢٠٧ ١٫٣٢١٫١٣٠ ٣٩٠٫٨٠٢ ٩٣٠٫٣٢٨ إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات
 ٩٬١٧٧ - ٩٬١٧٧ ٦٫٥٦٣ - ٦٫٥٦٣  مطالبات حملة الوثائق

 ٩٧٬٣٦٢ ٦١٧ ٩٦٬٧٤٥ ٦٢٫٨٥٩ ٨١٣ ٦٢٫٠٤٦ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ١٧٨٬١٤٥ - ١٧٨٬١٤٥ ١٨١٫٠٦٧ - ١٨١٫٠٦٧ معيدي التأمينل دائنة ذمم

 ٢٧٠٬٣٧٤ - ٢٧٠٬٣٧٤ ١٩٧٫٣٤٦ - ١٩٧٫٣٤٦ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٣١٬٤٦٠ - ٣١٬٤٦٠ ٢٢٫٢٤٠ - ٢٢٫٢٤٠ عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 ١٢٢٬٩٢٧ - ١٢٢٬٩٢٧ ١٠٧٫٣٧٧ - ١٠٧٫٣٧٧ مطالبات تحت التسوية
 ٢٨١٬٦٣٨ - ٢٨١٬٦٣٨ ٢٢٩٫٤٦٤ - ٢٢٩٫٤٦٤ مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 ٣٬٥٦٦ - ٣٬٥٦٦ ١٢٫٧٨٢ - ١٢٫٧٨٢ إحتياطي عجز أقساط تأمين
 ٦٬٩٢٥ - ٦٬٩٢٥ ٦٫٠٥٨ - ٦٫٠٥٨ فنية أخرىإحتياطيات 

 ٦٢٬٩٤٤ - ٦٢٬٩٤٤ ٥٠٫٠١٧ - ٥٠٫٠١٧ التأمين عمليات إلى مستحقة مبالغ
 ٢٧٠ ٢٧٠ - ٢٧٠ ٢٧٠  عالقة ذات جهات إلى مستحق

 ٢٠٬٦٧٦ - ٢٠٬٦٧٦ ١٩٫٨٥٤ - ١٩٫٨٥٤ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 ٣٦٬٠٣٧ - ٣٦٬٠٣٧ ٣٦٫٠٣٧ - ٣٦٫٠٣٧ فائض عمليات التأمين

)٥٢٣( إحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات  - )٥٢٣(  (٤٠٧) - (٤٠٧) 
 ٢٣٬٧٠٨ ٢٣٬٧٠٨ - ٢٢٫٠٢٩ ٢٢٫٠٢٩ - الزكاة وضريبة الدخل

 ١٬٤٤٨ ١٬٤٤٨ - ١٫٨١٩ ١٫٨١٩ -   عائد إستثمار الوديعة النظامية المستحق لساما
 ١٬١٤٦٬٢٥٠ ٢٦٬٠٤٣ ١٬١٢٠٬٢٠٧ ٩٥٥٫٢٥٩ ٢٤٫٩٣١ ٩٣٠٫٣٢٨ 
)٥٠٫٠١٧( قصا: حذف العمليات المتداخلةنا   )٥٠٫٠١٧(  (٦٢٬٩٤٤) - (٦٢٬٩٤٤) 

 ١٬٠٨٣٬٣٠٦ ٢٦٬٠٤٣ ١٬٠٥٧٬٢٦٣ ٩٠٥٫٢٤٢ ٢٤٫٩٣١ ٨٨٠٫٣١١ إجمالي المطلوبات
       

       حقوق المساهمين
 ٤٩٠٬٠٠٠ ٤٩٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٫٠٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠ - رأس المال

 ٣١٬٩٤٤ ٣١٬٩٤٤ - ٣١٫٩٤٤ ٣١٫٩٤٤ - الوديعة النظامية
)١٥٫٥٣٦( - خسائر متراكمة  )١٥٫٥٣٦(  - (٩٧٬٥١٢) (٩٧٬٥١٢) 

)٥٢٠( - إحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات  )٥٢٠(  - (٣٬٣١٤) (٣٬٣١٤) 

 ٤٢١٬١١٨ ٤٢١٬١١٨ - ٤١٥٫٨٨٨ ٤١٥٫٨٨٨ - إجمالي حقوق المساهمين

 ١٬٥٠٤٬٤٢٤ ٤٤٧٬١٦١ ١,٠٥٧٬٢٦٣ ١٫٣٢١٫١٣٠ ٤٤٠٫٨١٩ ٨٨٠٫٣١١ إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

       
 ٢٢٬٥٠٠   ٢٢٬٥٠٠   اإللتزامات والتعهدات



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣١ 
 

 معلومات اضافية (تتمة)-١٧

 قائمة الدخل األولية -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة    

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٨
 األجمالي

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٧ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٢٥١٫٤٢٧  - ٢٥١٫٤٢٧ ٨٨٫٧٦٢ - ٨٨٫٧٦٢ مباشر -
 ٦  - ٦ -- - -- إعادة تأمين -

 ٢٥١٫٤٣٣  - ٢٥١٫٤٣٣ ٨٨٫٧٦٢ - ٨٨٫٧٦٢ 
        أقساط إعادة التامين المسندة:

)٣٫٦٥٥( محلي -  - )٣٫٦٥٥(  -- -  -- 
)٥٦٫٥٨٩( دولي -  - )٥٦٫٥٨٩(  )١٨٩٫٨٨١(  - )١٨٩٫٨٨١( 

 )٦٠٫٢٤٤(  - )٦٠٫٢٤٤(  )١٨٩٫٨١١(  - )١٨٩٫٨١١( 
        مصاريف فائض الخسارة

)٦٨( محلي -  - )٦٨(  )٦٦(  - )٦٦( 
)٥٥٧( دولي -  - )٥٥٧(  )٦٤١(  - )٦٤١( 

 )٦٢٥(  - )٦٢٥(  )٧٠٧(  - )٧٠٧( 
        

 ٦٠٫٨٤٥  - ٦٠٫٨٤٥ ٢٧٫٨٩٣ - ٢٧٫٨٩٣ ين المكتتبةصافي أقساط التام
)٨٫٦١٤( ٥٫٧٩١ - ٥٫٧٩١ التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي  -  )٨٫٦١٤(  

 ٥٢٫٢٣١  - ٥٢٫٢٣١ ٣٣٫٦٨٤ - ٣٣٫٦٨٤ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ١١٫٩٢٣  - ١١٫٩٢٣ ١٧٫٦٥٤ - ١٧٫٦٥٤ عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 ٦٤٫١٥٤  - ٦٤٫١٥٤ ٥١٫٣٣٨ - ٥١٫٣٣٨ اداتإجمالي اإلير
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ٦٣٫٧٠٦  - ٦٣٫٧٠٦ ٤٤٫٤٠٤ - ٤٤٫٤٠٤ إجمالي المطالبات المدفوعة

)٣٦٫٩٨٥( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  - )٣٦٫٩٨٥(  )٢١٫٠٩٨(  -  )٢١٫٠٩٨(  
٫٤١٩٧ - ٧٫٤١٩ صافي المطالبات المدفوعة  ٤٢٫٦٠٨  - ٤٢٫٦٠٨ 

التغير في المطالبات تحت التسوية و إحتياطيات 
 فنية أخرى، صافي

)٧٫٠٩٩(  - )٧٫٠٩٩(  )٨٫٧٤٣(  -  )٨٫٧٤٣(  

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 
 صافي

٣٧٫٩٣٥( ١٫٨٥٣ - ١٫٨٥٣(  -  )٣٧٫٩٣٥(  

)٤٫٠٧٠( ٢٫١٧٣ - ٢٫١٧٣ صافي المطالبات المتكبدة  -  )٤٫٠٧٠(  
 -  - - ١٠٫٠٧٦ - ١٠٫٠٧٦ إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

)٥١٧( إحتياطيات فنية أخرى  - )٥١٧(  )٤٫٦١١(  -  )٤٫٦١١(  
 ٣٫٧٤٩  - ٣٫٧٤٩ ٣٫٦٩٧ - ٣٫٦٩٧ تكاليف إقتناء وثائق تأمين
 ٨٢٢  - ٨٢٢ ٧٤٤ - ٧٤٤ مصروفات إكتتاب أخرى

)٤٫١١٠( ١٦٫١٧٣ - ١٦٫١٧٣ إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب  -  )٤٫١١٠(  
        

 ٦٨٫٢٦٤  - ٦٨٫٢٦٤ ٣٥٫١٦٥ - ٣٥٫١٦٥ صافي دخل اإلكتتاب
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٢ 
 

 معلومات اضافية (تتمة)-١٧

 (تتمة) قائمة الدخل األولية -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة    

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 نالمساهمي

م ٢٠١٨
 األجمالي

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٧ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 

        إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى
)٣٠٫١٠٩( مصروفات عمومية و إدارية  )٣٥٤(  )٣٠٫٤٦٣(  )٣١٫٦١٥(  )٢٦١(   )٣١٫٨٧٦(  

)٥٫٥٥٤( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - )٥٫٥٥٤(  )١٠٫٩٣٤(  -  )٫٩٣٤١٠(  
)٢٧٢( - مكافأت مجلس اإلدارة  )٢٧٢(  - )٣٠٤(   - 

 -  - - - - - توزيعات أرباح
 ٣٫٤٠٠  ١٫٣٨٦ ٢٫٠١٤ ٢٫٨٧٨ ١٫٦٩١ ١٫١٨٧ إيراد عموالت من اإلستثمارات

اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 ١٤١  ٤٧ ٩٤ ٤٧ ٤٧ - اإلستحقاق

محققة من  توزيعات أرباح وأرباح / (خسائر)
)٥٤٦( - ستثماراتاإل  )٥٤٦(  ٤٠٦  ١٩٦ ٢١٠ 

 ١٫٢٦٢  - ١٫٢٦٢ ١٫٨٢٩ - ١٫٨٢٩ إيرادات أخرى
)٣٢٫٦٤٧( إجمالي إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى  ٣٢٫٠٨١( ٥٦٦(  )٣٨٫٩٦٩(  ٣٧٫٩٠٥(  ١٫٠٦٤(  

        
 ٣٠٫٣٥٩  ١٫٠٦٤ ٢٩٫٢٩٥ ٣٫٠٨٤ ٥٦٦ ٢٫٥١٨ صافي (العجز) / الفائض من عمليات التأمين 

 المحول تيعاب المساهمين للعجز / (الفائضسإ
)٢٫٥١٨( للمساهمين)  )٥٦٦(  )٣٫٠٨٤(  )٢٦٫٣٦٦(  )١٫٠٦٤(   )٢٧٫٤٣٠(  

صافي ناتج عمليات التأمين بعد استيعاب العجز 
 ٢٫٩٢٩  - ٢٫٩٢٩ - - - إلى المساهمينالفائض المحول / 

        
) للسهم الواحد (بالريال رةاألرباح / (الخسا

      ل سهم)السعودي لك
 

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  - ٤٠٫٠٠٠  - (باآلالف)
 

٤٠٫٠٠٠ 
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم الواحد 

  - ٠٫٠٨  - )السعودي ريالبال(
 

٠٫٦٩ 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٣ 
 

 معلومات اضافية (تتمة) -١٧

 ئمة الدخل الشامل األولية قا -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ثةالثاللفترة    
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 المساهمين
م ٢٠١٨

 األجمالي
عمليات 
 التأمين

عمليات 
  المساهمين

 م٢٠١٧
 األجمالي 

 ألف لایر سعودي 

 ٣٠٫٣٥٩  ٢٧٫٤٣٠ ٢٫٩٢٩ ٣٫٠٨٤ ٣٫٠٨٤ - إجمالي (الخسارة) المسندة إلى المساهمين
        

 -  - - - - - الدخل الشامل األخر(الخسارة) / 
        

بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
      قائمة الدخل األولية:

 
 

)٥٢( صافي التغير في القيمة العادلة -  ٢٤( ٣٠٣ ٣٥٥(  ٦٠٠  ٦٢٤ 
)١٩٦( - ٥٤٦ ٥٤٦ - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -   )١٩٦(  

 -  - - - - - ضرورة)أخرى (يفصح عنها عند ال
 ٣٠٫٧٦٣  ٢٧٫٨٥٨ ٢٫٩٠٥ ٣٫٩٣٣ ٣٫٩٨٥ (٥٢) إجمالي  (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٤ 
 

 معلومات اضافية (تتمة)-١٧

 قائمة الدخل األولية -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  لستة الفترة    

 عمليات التأمين 
عمليات 

 المساهمين
م ٢٠١٨

 األجمالي
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٧ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٣٦٫٣٧٨  - ٣٦٫٣٧٨ ١٩٢٫٧٧٧ - ١٩٢٫٧٧٧ مباشر -
 )٣٢(  - )٣٢( -- - -- إعادة تأمين -

 ٣٦٠٫٣٤٦  - ٣٦٠٫٣٤٦ ١٩٢٫٧٧٧ - ١٩٢٫٧٧٧ 
        أقساط إعادة التامين المسندة:

 )١١٫٢٥٥(  - )١١٫٢٥٥( )٦٫٢٨٢( - )٦٫٢٨٢( محلي -
 )٢٦٦٫٤٣٠(  - )٢٦٦٫٤٣٠( )١٣٠٫١٩٥( - )١٣٠٫١٩٥( دولي -

 )٢٧٧٫٦٨٥(   )٢٧٧٫٦٨٥( )١٣٦٫٤٧٧(  )١٣٦٫٤٧٧( 
        مصاريف فائض الخسارة

 )١٣٢(  - )١٣٢( )١٣٦( - )١٣٦( محلي -
 )١٫٢٨٢(  - )١٫٢٨٢( )١٫٢٦٨( - )١٫٢٦٨( دولي -

 )١٫٤١٤(  - )١٫٤١٤( )١٫٤٠٤( - )١٫٤٠٤( 
        

 ٨١٫٢٤٧  - ٨١٫٢٤٧ ٥٤٫٨٩٦ - ٥٤٫٨٩٦ صافي أقساط التامين المكتتبة
 ٢٩٫٣٥١  - ٢٩٫٣٥١ ١٠٫٥١٥ - ١٠٫٥١٥ التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي

 ١١٠٫٥٩٨  - ١١٠٫٥٩٨ ٦٥٫٤١١ - ٦٥٫٤١١ تامين المكتسبةصافي أقساط ال
 ٣٢٫٠٤٥  - ٣٢٫٠٤٥ ٣٠٫٤٣٢ - ٣٠٫٤٣٢ عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 ١٤٢٫٦٤٣  - ١٤٢٫٦٤٣ ٩٦٫١٤٣ - ٩٦٫١٤٣ إجمالي اإليرادات
        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب
 ١٧٧٫٢٢٧  - ١٧٧٫٢٢٧ ٩٨٫٥١٨ - ٩٨٫٥١٨ إجمالي المطالبات المدفوعة

)٦٤٫٦٠٠( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  - )٦٤٫٦٠٠(  )٧٨٫٣٤٥(  -  )٧٨٫٣٤٥(  
 ٩٨٫٨٨٢  - ٩٨٫٨٨٢ ٣٣٫٩١٨ - ٣٣٫٩١٨ صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت التسوية و 
)٩٫٦٧٨( إحتياطيات فنية أخرى، صافي  - )٩٫٦٧٨(  )٢٢٫١٣٦(  - 

 
)٢٢٫١٣٦(  

ر في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، التغي
)٧٫٤٦٤( صافي  - )٧٫٤٦٤(  )٧٦٫٤٠٥(  - 

 
)٧٦٫٤٠٥(  

 ٣٤١  - ٣٤١ ١٦٫٧٧٦ - ١٦٫٧٧٦ صافي المطالبات المتكبدة
 -  - - ٧٫٥٣٥ - ٧٫٥٣٥ إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

)٤٫٦١١( ٨١٥ - ٨١٥ إحتياطيات فنية أخري  -  )٤٫٦١١(  
 ٩٫٠١٠  - ٩٫٠١٠ ٧٫٣٧٥ - ٧٫٣٧٥ ئق تأمينتكاليف إقتناء وثا

 ١٫٧٧٣  - ١٫٧٧٣ ١٫٧٤٤ - ١٫٧٤٤ مصروفات إكتتاب أخرى
 ٦٫٥١٣  - ٦٫٥١٣ ٣٤٫٢٤٥ - ٣٤٫٢٤٥ إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب

        
 ١٣٦٫١٣٠  - ١٣٦٫١٣٠ ٦١٫٨٩٨ - ٦١٫٨٩٨ صافي دخل اإلكتتاب

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٥ 
 

 

 اضافية (تتمة) معلومات-١٧

 (تتمة) قائمة الدخل األولية -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستةلفترة    

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٨
 األجمالي

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 م ٢٠١٧ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
        إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى

)٥٧٫٨٣٨( ت عمومية و إداريةمصروفا  )٨٨٢(  )٥٨٫٧٢٠(  )٥٨٫١٣٦(  )٤٩٥(   )٥٨٫٦٣١(  
)١٣٫١٦٦( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - )١٣٫١٦٦(  )١٦٫٢٨١(  -  )١٦٫٢٨١(  

)٦٤٥( - مكافأت مجلس اإلدارة  )٦٤٥(  - )٥٧٩(   )٥٧٩(  
 -  - - ٦ ٦ - توزيعات أرباح

اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 ٢٣٥  ٩٤ ١٤١ ١٤٥ ٩٤ ٥١ حقاقاإلست

 ٦٫٣٧٧  ٢٫٨٠٨ ٣٫٥٦٩ ٥٫٨١٨ ٣٫٤٩٢ ٢٫٣٢٦ إيراد عموالت من اإلستثمارات
محققة من  توزيعات أرباح وأرباح / (خسائر)

)١٫٩٠٥( - ستثماراتاإل  )١٫٩٠٥(  )١٫٢٢٣(  )٢٠(   )١٫٢٤٣(  
 ٢٫٢٩١  - ٢٫٢٩١ ٢٫٠٤٥ - ٢٫٠٤٥ إيرادات أخرى

)٦٦٫٥٨٢( تشغيل أخرى إجمالي إيرادات / (مصروفات)  ٦٦٫٤٢٢( ١٦٠(  )٦٩٫٦٣٩(  ٦٧٫٨٣١(  ١٫٨٠٨(  
        

)٤٫٦٨٤( صافي (العجز) / الفائض من عمليات التأمين   ٤٫٥٢٤( ١٦٠(  ٦٨٫٢٩٩  ١٫٨٠٨ ٦٦٫٤٩١ 
 المحول ستيعاب المساهمين للعجز / (الفائضإ

)١٦٠( ٤٫٦٨٤ للمساهمين)  ٥٩٫٨٤٢( ٤٫٥٢٤(  )١٫٨٠٨(   )٦١٫٦٥٠(  
اتج عمليات التأمين بعد استيعاب العجز صافي ن

 ٦٫٦٤٩  - ٦٫٦٤٩ - - - إلى المساهمينالفائض المحول / 

        
) للسهم الواحد (بالريال رةاألرباح / (الخسا

      السعودي لكل سهم)
 

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 ٤٠٫٠٠٠ - ٤٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ - (باآلالف)
 

٤٠٫٠٠٠ 
ارة األساسية والمخفضة للسهم الواحد الخس

 ١٫٥٤ - ٠٫١١ ٠٫١١ - )السعودي ريالبال(
 

١٫٥٤ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٦ 
 

 معلومات اضافية (تتمة) -١٧

 ئمة الدخل الشامل األولية قا -
(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة    
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 اهمينالمس
م ٢٠١٨

 األجمالي
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 م ٢٠١٧ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 

 ٦٨٫٢٩٩  ٦١٫٦٥٠ ٦٫٦٤٩ (٤٫٥٢٤) (٤٫٥٢٤) - إجمالي (الخسارة) المسندة إلى المساهمين
        

 -  - - - - - (الخسارة) / الدخل الشامل األخر
        

يفها الحقاً إلى بنود سوف أو يمكن إعادة تصن
      قائمة الدخل األولية:

 
 

)١١٦( صافي التغير في القيمة العادلة -  ٤٥( ٧٧٣ ٨٨٩(  ١٫٥٢١  ١٫٥٦٦ 
)١٩٦( - ١٫٩٠٥ ١٫٩٠٥ - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -   )١٩٦(  

 -  - - - - - أخرى (يفصح عنها عند الضرورة)
)٦٫٦٠٤( (١٫٨٤٦) (١٫٧٣٠) (١١٦) ةإجمالي  (الخسارة) / الدخل الشامل للفتر  ٦٩٫٦٢٤  ٦٣٫٠٢٠ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٧ 
 

 معلومات اضافية (تتمة) -١٧

 قائمة التدفقات النقدية األولية -

(غير المدققة) يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة    

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 
م ٢٠١٨

 عمليات التأمين جمالياأل
عمليات 
 المساهمين

م ٢٠١٧
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)٤٫٥٢٤( - لفترة ا (خسارة) / دخلصافي   )٤٫٥٢٤(  ٦٨٫٢٩٩ ٦١٫٦٥٠ ٦٫٦٤٩ 
       

       التعديالت للبنود غير النقدية:
 ٧٩٣ - ٧٩٣ ٦٧٣ - ٦٧٣ إستهالكات الممتلكات والمعدات

 ١٦٫٢٨١ - ١٦٫٢٨١ ١٣٫١٦٦ - ١٣٫١٦٦ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)٢١٠( ١٫٩٠٥ ١٫٩٠٥ - ستثماراتاال محققة من )ةرخساأرباح /(  )١٩٦(  )٤٠٦(  

اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
)١٠٢( اإلستحقاق  )٩٤(  )١٩٦(  )٩٤(  )٩٤(  )١٨٨(  

)٨٢٢( مخصص مكافأة نهاية الخدمة  - )٨٢٢(  ١٫٧٢٨ - ١٫٧٢٨ 
 ٢٫٧١٣( ١٢٫٩١٥(  ٨٦٫٥٠٧ ٦١٫٣٦٠ ٢٥٫١٤٧ ١٠٫٢٠٢ 

       التشغيلية مطلوباتالتغيرات في الموجودات وال

)١١٫١٢٦( أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين  - )١١٫١٢٦(  )١٠٢٫٣٦٢(  - 
)١٠٢٫٣٦٢
( 

)٥٩٫٦٦٨( ٦٢٫٥١٤ - ٦٢٫٥١٤ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة   - )٥٩٫٦٦٨(  
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 ١٦٩٠٨ - ١٦٫٩٠٨ ٥٫٨٧٢ - ٥٫٨٧٢ التسوية 
المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 

)٣٠٫٠٩٥( ٤٤٫٧١٠ - ٤٤٫٧١٠ غير المبلغ عنها  - )٣٠٫٠٩٥(  
)٥٠٨( ٣٫٧٥٨ - ٣٫٧٥٨ تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة  - )٥٠٨(  

)٢٫٨١٦( مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاريف  )٣٠٧(  )٣٫١٢٣(  )٣٫٥٩٩(  )٧٤٧(  )٤٫٣٤٦(  
)٣٧١( - عموالت مستحقة على وديعة نظامية  )٣٧١(  - )٨٩(  )٨٩(  

)٢٫٦١٤( مطالبات حملة الوثائق وذمم دائنة  - )٢٫٦١٤(  )٦٫٤٨٨(  - )٦٫٤٨٨(  
)٣٤٫٦٩٩( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٣٤٫٥٠٣( ١٩٦(  ٦٢٣٫٥٣  ٢٣٫٥٤٠ ٤ 

 ٧٣٫٨٠٣ - ٧٣٫٨٠٣ ٢٫٩٢٢ - ٢٫٩٢٢ ذمم دائنة لمعيدي التأمين
)٧٣٫٠٢٨( أقساط تأمين غير مكتسبة  - )٧٣٫٠٢٨(  ٣٠٫٣١٦ - ٣٠٫٣١٦ 

)٩٫٢٢٠( عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  - )٩٫٢٢٠(  ١٢٫٧٧١ - ١٢٫٧٧١ 
)١٥٫٥٥٠( مطالبات تحت التسوية  - )١٥٫٥٥٠(  )٣٩٫٠٤٥(  - )٣٩٫٠٤٥(  

البات متكبدة غير المبلغ عنهامط  )٥٢٫١٧٤(  - )٥٢٫١٧٤(  )٤٦٫٣١٠(  - )٤٦٫٣١٠(  
 - - - ٩٫٢١٦ - ٩٫٢١٦ إحتياطي عجز أقساط تأمين

)٨٦٧( إحتياطيات فنية أخرى  - )٨٦٧(  )٤٫٦١١(  - )٤٫٦١١(  
ساماعائد إستثمار الوديعة النظامية المستحق ل    - ٨٩ ٨٩ - ٣٧١ ٣٧١ 

)١٢٫٩٢٧( مستحق لعمليات المساهمين  - )١٢٫٩٢٧(  )٢٢٫٧٧١(  - )٢٢٫٧٧١(  
 ٢٢٫٧٧١ ٢٢٫٧٧١  ١٢٫٩٢٧ ١٢٫٩٢٧ - مستحق لعمليات التأمين

 )٧٣٫١١٤(  ٦٣٫٠١١( ١٠٫١٠٣(  )١٣٢٫٩٧٦(  ٤٩٫٥٨٨( ٨٣٫٣٨٨(  
)٥٫١٧٩( - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة  )٥٫١٧٩(  - )٢٫٩٧٣(  )٢٫٩٧٣(  

)٧٣٫١١٤( األنشطة التشغيلية لمستخدم فيصافي النقد ا  ٦٨٫١٩٠( ٤٫٩٢٤(  )١٣٢٫٩٧٦(  ٥٢٫٥٦١( ٨٠٫٤١٥(  
       

       التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)١٦٫٠٧٠( ١٣٦٫٠٧٠ - - - ودائع طويلة األجل / ثابتة الدخل اضافات  ١٢٠٫٠٠٠ 

)١٠٠٫٠٠٠( - إستثمارات اضافات  )١٠٠٫٠٠٠(  )٨٥٫٠٠٠(  )٧٢٫٠٦٣(  
)١٥٧٫٠٦٣
( 

٧٨٩٫١٠ ٨٧٫٤٦٥ ١٠١٫٠٢٥ ١٫٠٢٥ ١٠٠٫٠٠٠ بيع إستثماراتالمتحصل من   ٩٨٫٣٦٢ 
)٤٧٤( اضافات ممتلكات ومعدات  - )٤٧٤(  )٧٣٩(  - )٧٣٩(  

)٩٨٫٩٧٥( ٩٩٫٥٢٦ األنشطة اإلستثماريةالمستخدم في صافي النقد   ٧٧٫٢٣٦( ١٣٧٫٧٩٦ ٥٥١(  ٦٠٫٥٦٠ 
       

)٩٤٫٠٥١( ٢٦٫٤١٢ صافي التغير في النقد و ما في حكمه  )٦٧٫٦٣٩(  ٧٫٩٩٩ ٣٫١٧٩ ٤٫٨٢٠ 
 ٦٣٫٠٠٤ ١٫٢٦٨ ٦١٫٧٣٦ ١٣٨٫٧٩٦ ٩٤٫٨٤٣ ٤٣٫٩٥٣ ، بداية الفترةالنقد وما في حكمه
 ٧١٫٠٠٣ ٤٫٤٤٧ ٦٦٫٥٥٦ ٧١٫١٥٧ ٧٩٢ ٧٠٫٣٦٥ ، نهاية الفترةالنقد وما في حكمه

       معلومات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة لألستثمارات 

)٥٢( المتاحة للبيع  ٢٤( ٣٠٣ ٣٥٥(  ١٫٥٤٢ ١٫٥٦٦ 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠١٨ يونيو ٣٠ كما في

 

٣٨ 
 

 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -١٨

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض الفترة الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها كما 
 ساما): هو موضح أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (

 

  في القوائم المالية األولية الموجزة، في السابق قائمة المركز المالي األولية  ٢كما تم اإلفصاح في إيضاح رقم
الموجزة، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرض بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات 

ة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل وقائمة المساهمين التي تجمع معا لتقديم شركة واحدة في قائم
 التدفقات النقدية. 

  أن المبلغ المستحق إلى / من عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبق اإلبالغ عنها بشكل منفصل في قائمة
 (أ)). ١٧مركز المالي، واألن تم حذفها (مرجع اإليضاح ال

 التأمين وعرضها بشكل عمليات بين عمليات المساهمين و ٩٠/١٠بنسبة  حصة فائض عمليات التأمين مقسومة
 (ب)). ١٧(مرجع اإليضاح في قائمة الدخل األولية  كمصروفات ، يتم عرضها االنمنفصل

 

 أرقام المقارنة -١٩

 .ةالحالي عرض الفترةأرقام الفترة السابقة لتتوافق مع بعض تم إعادة تبويب 
 

 ة الموجزةعتماد القوائم المالية األوليإ -٢٠

 هـ.١٤٣٩ ذو القعدة ٢٤الموافق  ٢٠١٨أغسطس  ٦ من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
 




